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Úvod

Srdečně blahopřejeme k Vašemu novému stroji ROPA. Věnujte prosím čas k pečli-
vému přečtení tohoto návodu k používání. Návod k používání je určen především pro
obsluhu stroje. Obsahuje všechny informace potřebné pro bezpečný provoz tohoto
zařízení, poskytuje informace o bezpečném zacházení a dává tipy pro praktické vyu-
žití, jakož i pro vlastní pomoc a péči. Konkrétní bezpečnostní opatření jsou založena
na - v době tisku tohoto návodu k používání - platných bezpečnostních předpisech a
předpisech o bezpečnosti a ochraně zdraví. V případě dotazů týkajících se provozu
stroje nebo objednání náhradních dílů, se obraťte na nejbližšího prodejce: DAGROS,
s.r.o. K přejezdu 509, 289 21 Kostomlaty nad Labem, telefon +420 325 538 120, e-
mail servis@dagros.cz, e-mail sklad@dagros.cz nebo se obraťte přímo na výrobce:

ROPA Fahrzeug- und Maschinenbau GmbH

Sittelsdorf 24

D-84097 Herrngiersdorf

Telefon servis + 49 – 87 85 – 96 01 201
Telefon sklad + 49 – 87 85 – 96 01 202
Fax + 49 – 87 85 – 566
Internet www.ropa-maschinenbau.de
E-Mail servis Kundendienst@ropa-maschinenbau.de
E-mail Náhradní díly Bestellung@ropa-maschinenbau.de

Důležitá upozornění

Originální ROPA-náhradní díly jsou koncipovány speciálně pro Váš stroj. Tyto díly
odpovídají vysoké úrovni měřítek, které společnost ROPA stanovuje pro bezpeč-
nost a spolehlivost. Upozorňujeme na to, že se na strojích ROPA nesmějí používat
žádné takové díly nebo příslušenství, které nejsou schválené společností ROPA,
protože by v takovém případě mohlo dojít k narušení bezpečnosti a provozní spo-
lehlivosti stroje. Za takové vestavby, nástavby nebo přestavby nemůžeme přebírat
žádnou zodpovědnost. V případě vykonání svévolných přestaveb na stroji zaniká
jakýkoliv nárok na záruku! Kromě toho může prohlášení o shodě (CE-známka)
nebo úřední schválení pozbýt platnosti. Toto platí také při odstranění továrních
plomb nebo pečetního vosku.

VÝSTRAHA

Při provozování neodborně instalovaných elektronických přístrojů (např. vysílaček
nebo jiných přístrojů, které vydávají elektromagnetické záření), může v ojedinělých
případech dojít k masivním poruchám elektroniky vozidla nebo k chybné funkci stroje.
Při takovýchto poruchách může dojít k náhlému úplnému zastavení stroje nebo prove-
dení nechtěných funkcí.

V takovém případě okamžitě vypněte zdroj rušení a neprodleně stroj zastavte.
Vyrozuměte v tomto případě firmu ROPA nebo nejbližší autorizovaný servis ROPA.
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Úvod
Typový štítek a důležité údaje

Zákaznický servis nebo určité údržbové práce na motoru smí provádět pouze firmy
nebo osoby, které jsou k tomu společností MTU nebo Mercedes-Benz výslovně
pověřeny. Tyto osoby nebo firmy musí takovéto práce příslušným způsobem
potvrdit do výkazu údržby od Mercedes-Benz. Bez takovýchto řádně potvrzených
záznamů o údržbě zaniká záruka nebo odpovědnost ze strany výrobce motoru.
Technické změny sloužící k vylepšení našich strojů nebo ke zvýšení jejich bezpeč-
nosti si výslovně vyhrazujeme - i bez zvláštního upozornění.
Všechny údaje směrů v tomto návodu k používání (dopředu, dozadu, doprava,
doleva) se vztahují k pohledu ve směru jízdy vpřed. Při objednávání dílů a při otáz-
kách udávejte prosím vždy výrobní číslo stroje. Číslo najdete na typovém štítku a
na rámu stroje nad typovým štítkem.
Udržujte a ošetřujte stroj podle příslušných předpisů. Postupujte podle pokynů v
tomto návodu k používání a postarejte se o včasnou výměnu spotřebních dílů nebo
jejich včasnou opravu. Nechte provádět údržbu nebo opravy stroje podle předpisů.
Využijte desetiletí zkušeností, které ROPA nashromáždila v oblasti techniky na
vyorávání a nakládání bulev cukrové řepy a zhmotnila je v tomto stroji, spolu se
správným ovládáním tohoto stroje. Nezapomeňte, že prohřešky v údržbě a péči o
stroj vedou nevyhnutelně ke ztrátám výkonu a tím i k časovým ztrátám.
Dávejte pozor na náhlé a neobvyklé zvuky a nechte odstranit jejich příčinu před
dalším provozováním stroje, protože jinak může dojít na stroji k závažným škodám,
nebo budou nutné nákladné opravy.
Vždy a zásadně dodržujte platné předpisy pro provoz na komunikacích a platné
předpisy bezpečnosti práce a ochrany zdraví.
Jeden exemplář tohoto návodu musí být po celou dobu životnosti stroje přístupný
pověřeným pracovníkům. Ujistěte se, že návod je dodán se strojem např. pro pří-
pad dalšího prodeje stroje.

Výslovně vás upozorňujeme, že na veškeré škody vzniklé jako následek nedodržování
nebo nedostatečného dodržování pokynů v tomto návodu k obsluze, se v žádném pří-
padě nevztahuje záruka nebo povinnost plnění ze strany firmy ROPA. I když je tato
příručka obsáhlá, měli byste ji ve svém vlastním zájmu kompletně a v klidu prostudo-
vat a jejím prostřednictvím se postupně se strojem seznámit.

1.1 Typový štítek a důležité údaje

Typový štítek (2) stroje se nachází na pravé straně vozidla, poblíž zalamovacího
kloubu, mezi přední a zadní nápravou na rámu podvozku, vedle výrobního čísla (1).

2 1
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Úvod
Sériové číslo vznětového motoru

Zapište si prosím do následujícího vyobrazení typového štítku údaje o Vašem stroji.
Tyto údaje budete potřebovat pro objednávání náhradních dílů.

1.2 Sériové číslo vznětového motoru

1

Sériové číslo motoru (1) se nalézá na bloku motoru vedle kladky klínového řemenu kli-
kové hřídele.
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Úvod
Prohlášení o shodě

1.3 Prohlášení o shodě

Prohlášení o shodě je součástí samostatně dodávané dokumentace a bude předáno
při předání stroje.

Označení CE stroje je součástí typového štítku.

ROPA Maus5

od 2014
od 8*1151

RM5

Vedoucí vývoje strojů

01. Září 2015
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Bezpečnost
Obecné symboly a upozornění

2.1 Všeobecné informace
Stroj byl vyroben podle současného stavu techniky a jeho bezpečnost byla prověřena.

Ke stroji je vydáno CE prohlášení o shodě a odpovídá tak příslušným evropským
směrnicím pro volný pohyb zboží v rámci Evropské unie, respektive evropského hos-
podářského prostoru.

Změny na tomto stroji se smí provádět jen s výslovným povolením výrobce, v opač-
ném případě pozbývá výrobcem poskytovaná záruka platnosti. Kromě toho může
zaniknout schválení pro provoz na komunikacích a jiná oprávnění stroje mohou pozbýt
platnosti. Přiložený návod k používání se musí přísně dodržovat. Výrobce neodpovídá
za škody, které byly zapříčiněny nesprávným zacházením, nepoužíváním ke stano-
venému účelu, nesprávnou nebo neodbornou opravou nebo nedostatečnou údržbou
a péčí ze strany zákazníka. Při provozování stroje se musí zajistit, aby byl používán
bezpečně, jen v bezvadném technickém stavu, s vědomím možných nebezpečí a v
souladu s jeho určením.

2.2 Povinnosti provozovatele
Provozovatel, který stroj používá nebo ten, kdo je tím pověřený, je povinen:

Dodržovat platné evropské a národní předpisy pro bezpečnost práce.
Poučit obsluhu o zvláštních povinnostech pro bezpečné řízení stroje v provozu.
Toto poučení se musí opakovat před každým zahájením sezóny. O tomto poučení
se musí vyhotovit zápis, který podepíše provozovatel i poučená obsluha. Tento
zápis musí provozovatel archivovat minimálně jeden rok.
Proškolit obsluhu stroje před prvním použitím stroje v ovládání a bezpečném
zacházení se strojem.

Formulář o poučení najdete v kapitole 9 tohoto návodu k používání (Potvrzení o pro-
školení obsluhy). Před vyplněním v případě potřeby tyto formuláře zkopírujte.

2.3 Obecné symboly a upozornění

V tomto návodu jsou použity následující bezpečnostní symboly a informace. Upo-
zorňují na možné poranění osob nebo věcné škody, nebo vám poskytují informace k
usnadnění práce.

NEBEZPEČÍ

Tento symbol varuje před bezprostředně hrozícím nebezpečím, které může způsobit
smrt nebo nejtěžší poranění. Toto nebezpečí může nastat vždy, když se nedodržuje
dostatečně návod k používání nebo pracovní pokyny.

VÝSTRAHA

Tento symbol varuje před možnou nebezpečnou situací, která může vést k těžkým
poraněním nebo smrti. Toto nebezpečí může nastat vždy, když se nedodržuje dosta-
tečně návod k používání nebo pracovní pokyny.

21 / 480



Bezpečnost
Obecné symboly a upozornění

OPATRNĚ

Tento symbol varuje před možnými nebezpečnými situacemi, které mohou vést k těž-
kým zraněním a závažnému poškození stroje a jiným závažným věcným škodám.
Nedodržení těchto pokynů může způsobit ztrátu záruky. Toto nebezpečí může nastat
vždy, když se nedodržuje dostatečně návod k používání nebo pracovní pokyny.

POZOR

Tento symbol varuje před možnými nebezpečnými situacemi, které mohou vést k těž-
kým zraněním a závažnému poškození stroje a jiným závažným věcným škodám.
Nedodržení těchto pokynů může způsobit ztrátu záruky. Toto nebezpečí může nastat
vždy, když se nedodržuje dostatečně návod k používání nebo pracovní pokyny.

UPOZORNĚNÍ

Tento symbol vás upozorňuje na zvláštnosti. Usnadňujete si tím práci.

(1) Čísla položek
Čísla položek na obrázcích jsou vyznačena v textu kulatými závorkami (1) a tučně.

- Pracovní postupy
Definovaný sled pracovních postupů Vám ulehčuje správné a bezpečné používání
stroje.

2.3.1 Bezpečnostní značky

Bezpečnostní značky vyobrazují zdroj nebezpečí.

Výstraha - obecné ohrožení
Tento varovný symbol se objeví před činnostmi, při nichž může několik příčin vést k
nebezpečné situaci.

Varování - nebezpečné elektrické napětí
Tento varovný symbol se objeví před činnostmi, při nichž existuje nebezpečí úrazu
elektrickým proudem, s případnými smrtelnými následky.

Varování - odkrytý pohybující se řemen
Tento varovný symbol se objeví před činnostmi, při nichž existuje nebezpečí úrazu
odkrytým pohybujícím se řemenem nebo řetězem, s případnými smrtelnými následky.

Varování - horké povrchy/horké tekutiny
Tento varovný symbol se objeví před činnostmi, při nichž existuje nebezpečí úrazu hor-
kými povrchy/horkými tekutinami.
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Bezpečnost
Stanovený účel užívání

Výstraha před nebezpečím výbuchu, okolí akumulátorů
Tento varovný symbol se objeví před činnostmi, při nichž existuje nebezpečí úrazu
poleptání žíravinami a žíravými výpary.

Varování - nebezpečí pádu
Tento varovný symbol se objeví před činnostmi, při nichž existuje nebezpečí úrazu
pádem, s případnými smrtelnými následky.

Varování - elektromagnetické pole
Tento varovný symbol se objeví před činnostmi, při nichž existuje nebezpečí úrazu
nebo rušení elektromagnetickými poli.

Varování - nebezpečí rozdrcení
Tento varovný symbol se objeví před činnostmi, při nichž existuje nebezpečí úrazu
pádem, s případnými smrtelnými následky.

Varování - nebezpečí rozdrcení
Tento varovný symbol se objeví před činnostmi, při nichž existuje nebezpečí úrazu
pádem, s případnými smrtelnými následky.

2.4 Stanovený účel užívání

Tento stroj je určený výlučně:
K překládání a čištění cukrové řepy a podobných polních plodin.

Dále patří do oblasti užívání ke stanovenému účelu pohyb stroje po veřejných komu-
nikacích v rámci platných předpisů o provozu na pozemních komunikacích. Toto zahr-
nuje jak jízdu vpřed, tak i vzad. Jakékoli jiné používání stroje se považuje za užívání v
rozporu se stanoveným účelem a je tudíž zakázané.

2.4.1 Upozornění na nesprávné použití

Výslovně upozorňujeme na to, že tento stroj se nesmí používat k vlečení nebo vyproš-
ťování jiných vozidel, k tahání nebo tlačení nebo přepravě jakýchkoli břemen nebo
zboží.
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Bezpečnost
Nebezpečný prostor

2.5 Nebezpečný prostor

Za provozu stroje se nesmí nikdo zdržovat v nebezpečném prostoru. V případě
nebezpečí musí obsluha neprodleně stroj zastavit a vyzvat příslušnou osobu, aby
nebezpečný prostor ihned opustila. Stroj smí opět uvést do provozu až tehdy, když se
žádné osoby v nebezpečném prostoru nenacházejí.

Osoby, které se chtějí ke stroji za provozu přiblížit, musí svůj úmysl zřetelně dát na
vědomí obsluze (např. zavoláním nebo domluveným znamením rukou), aby nedošlo
k nedorozumění. Jakmile je stroj nastartován, vzniká nebezpečný prostor v rozsahu,
který je zobrazen na nasledující grafice. Jakmile někdo do tohoto prostoru vstoupí,
musí být stroj ihned uveden do klidu a osoba vyzvána k jeho okamžitému opuštění.
Stroj lze opět uvést do provozu až tehdy, když se žádné osoby v nebezpečném pro-
storu nenacházejí.

Do nebezpečného prostoru stroje smí vstupovat jen odborně způsobilé osoby za úče-
lem kontroly nebo údržby a to jen po předchozí jasné domluvě s obsluhou stroje. Tyto
osoby musí být před vstupem do nebezpečného prostoru stroje přesně informovány
o možných rizicích. Všechny prováděné úkony a činnosti musí být dopředu odsouhla-
seny a přesně dohodnuty s obsluhou stroje. Všechny úkony údržby, nastavování, kon-
troly na stroji - pokud je to technicky možné - provádět pokud je stroj v klidu a s odsta-
veným motorem. Obsluha stroje je přitom odpovědná za to, že nebudou prováděny na
stroji žádné neoprávněné zásahy nebo zásahy, které nebyly odsouhlaseny výrobcem.
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Bezpečnost
Nebezpečný prostor

NEBEZPEČÍ

Osobám zdržujícím se v nebezpečném prostoru hrozí nebezpečí těžkých nebo i smr-
telných úrazů. Především v prostoru příjmového stolu hrozí osobám zachycení části
oděvů nebo těla běžícími válci stolu. Přitom hrozí nebezpečí rozdrcení končetin stro-
jem. Předměty mohou být vtaženy do válců a rozdrceny nebo mohou způsobit vážné
poškození stroje.

Obsluha je povinna stroj okamžitě zastavit, pokud se osoby nebo zvířata ocitnou v
nebezpečném prostoru nebo do něj zasáhnou nějakými předměty.
Je výslovně zakázáno za chodu stroje ručně nebo pomocí nástroje vhazovat do
sběracího ústrojí bulvy, které nebyly sběracím ústrojím nabrány.
Před údržbovými pracemi a opravami se musí vypnout motor a vytáhnout klíček ze
zapalování.
Před uvedením do provozu si přečtěte návod k používání, příp. údržbě a dodržujte
veškeré bezpečnostní pokyny.
Při těchto činnostech již došlo v minulosti k těžkým úrazům. Pohybovat se pod
zdviženými částmi stroje nebo v rozsahu jeho pohyblivých dílů je velmi nebez-
pečné a proto zakázané.

UPOZORNĚNÍ

Doporučujeme provozovateli stroje, aby upozornil všechny osoby přítomné při pře-
kládání na možná hrozící nebezpečí. K tomu účelu naleznete v příloze list s pokyny.
Tento list si podle potřeby okopírujte, a předejte příslušným osobám. Pro vaši vlastní
bezpečnost a k ochraně před možnými regresními náhradami si nechte v určeném poli
písemně potvrdit přijetí tohoto listu.

Všechna místa na stroji, která by mohla představovat ohrožení, jsou označena
výstražnými nálepkami (piktogramy). Tyto piktogramy upozorňují na možná nebez-
pečí. Jsou součástí návodu k používání. Musí se stále udržovat čisté a v čitelném
stavu. Bezpečnostní nálepky, které jsou poškozené, nebo již nejsou čitelné, se musí
neprodleně obnovit. Význam jednotlivých piktogramů je vysvětlen dále. Kromě toho
je u každého piktogramu šestimístné číslo. Je to objednací číslo ROPA. Podle tohoto
čísla můžete příslušný piktogram u společnosti ROPA objednat. Číslo uvedené v
závorce je na příslušné nálepce vytištěno. Tak lze piktogram snadno přiřadit k objed-
nacímu číslu a vysvětlivkám.
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Bezpečnost
Bezpečnostní nálepky na stroji

2.6 Bezpečnostní nálepky na stroji

37

č. dílu: 355065

15

č. dílu: 355072č. dílu: 355063

33

č. dílu: 355069

41

15

č. dílu: 355072

č. dílu: 355063

33

11

č. dílu: 355078

44

č. dílu: 355067

č. dílu: 355069

41

č. dílu: 355064

52

č. dílu: 355073

50 4

č. dílu: 355079

6.

č. dílu: 355074

6.

č. dílu: 355074

č. dílu: 355077

25

č. dílu: 355077

25

4

č. dílu: 355079

www.ropa-maschinenbau.de

2

17

181920

21
23

25

26
27

27
26

28

29

29

17

24

37

č. dílu: 355065

15

č. dílu: 355072

6.

č. dílu: 355074

č. dílu: 355063

33

č. dílu: 355064

52

č. dílu: 355073

50 4

č. dílu: 355079

6.

č. dílu: 355074

37

č. dílu: 355065

č. dílu: 355063

33

4

č. dílu: 355079

č. dílu: 355073

50

č. dílu: 355069

41

42

č. dílu: 355080

11

č. dílu: 355078

44

č. dílu: 355067

789

10 11

10

1213

11

9

12
7

14

15

16

17

22

26 / 480



Bezpečnost
Bezpečnostní nálepky na stroji

355007100 (1)
Před uvedením do provozu si pře-
čtěte návod k používání, příp.
údržbě a dodržujte veškeré bezpeč-
nostní pokyny.

355007900 (04)
Nebezpečí při zatížení. Nikdy se
nezdržujte pod tímto dílem.

355007700 (25)
Nebezpečí vtažení končetin. Nesa-
hejte mezi rotující válce. Nestou-
pejte na válce. Nikdy nevstupujte na
ložnou plochu při zapnutém pohonu
a běžícím motoru.

355006300 (33)
Nebezpečí od částí stroje, které by
mohly být za chodu motoru odmrš-
těny. Dodržujte dostatečnou bez-
pečnou vzdálenost!

355007000 (34)
Před údržbovými pracemi a opra-
vami vypněte motor a vytáhněte
klíček ze zapalování. Přečtěte si
návod a dodržujte bezpečnostní
pokyny.

355006800 (39)
Nebezpečí úrazu elektrickým prou-
dem! Dodržujte dostatečnou bez-
pečnou vzdálenost od elektrického
vedení vysokého napětí.

355008100 (40)
Nebezpečí úniku kapalin pod vyso-
kým tlakem. Před údržbovými pra-
cemi a opravami si přečtěte příručku
a dodržujte bezpečnostní pokyny.

355006900 (41)
Nebezpečí popálení o horké
povrchy! Udržujte dostatečnou vzdá-
lenost od horkých povrchů!

355007300 (50)
Nebezpečí od částí stroje při jejich
rozkládání. Nikdy nevstupujte do
nebezpečného prostoru pod zved-
nuté a nezajištěné části stroje.

355006400 (52)
Hrozící nebezpečí od samovolně
rozjetého stroje. Před odpojením
nebo odstavením stroj zajistěte proti
samovolnému rozjetí zakládacím klí-
nem.
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Bezpečnost
Bezpečnost a Ochrana zdraví

355007400 (06)
Nebezpečí od vybo-
čujících částí stroje.
Nezdržujte se v prostoru
výkyvu částí stroje.

355007800 (11)
Nebezpečí od klesají-
cích částí stroje! Pobyt v
nebezpečném prostoru je
možný jen při vloženém
zajištění zvedacích válců.

355007200 (15)
Nebezpečí od rotujících
částí. Nikdy nesahejte do
běžícího šneku. Nebez-
pečí zachycení částí
oděvu a končetin. Za pro-
vozu neotvírejte a nesní-
mejte ochranná zařízení.

355006500 (37)
Nebezpečí pádu! Spolu-
jízda na stupátkách nebo
plošinách je zakázána.

355008000 (42)
Nebezpečí výbuchu. Aku-
mulátor tlaku je pod velmi
vysokým tlakem. Demon-
táž a opravy provádějte
vždy podle pokynů v pří-
ručce.

355006700 (44)
Nikdy nevstupujte do
nebezpečného prostoru
mezi příjmový agregát a
stroj.

2.7 Bezpečnost a Ochrana zdraví
Dále uvedená ustanovení a předpisy se musí přísně dodržovat, aby se snížilo riziko
poranění osob a/nebo věcných škod. Kromě toho se musí bezpodmínečně dodržo-
vat místně platné předpisy a ustanovení týkající se bezpečnosti práce a bezpečné
obsluhy samojízdných pracovních strojů. Každý, kdo se strojem pracuje, si z bezpeč-
nostních důvodů musí přečíst návod k používání a porozumět mu. Současně musí být
seznámen s příslušnými předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

K bezpečnému provozování stroje se musí bezpodmínečně dodržovat příslušné před-
pisy na ochranu zdraví, příslušné národní předpisy bezpečnosti práce nebo těmto
předpisům na roveň postavené příslušné národní předpisy bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci jiných členských států Evropské unie nebo ostatních signatářských
států dohody o evropském hospodářském prostoru.

Provozovatel je povinen tyto platné předpisy v aktuálním znění obsluze bezplatně
poskytnout.

Stroj se smí používat a provozovat jen v souladu s tímto návodem k používání.
Stroj se musí používat a provozovat tak, aby byla kdykoli zajištěna jeho stabilita.
Stroj se nesmí provozovat v uzavřených prostorách.
Účinnost obslužných a seřizovacích částí nesmí být nepřípustně ovlivněna nebo
eliminována.
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Bezpečnost
Zacházení se starými díly, provozními a pomocnými látkami

2.8 Požadavky na personál obsluhy a údržby

Samostatně řídit a udržovat stroj smí pouze osoby, které jsou plnoleté a:

Vlastní požadované a platné řidičské oprávnění (při jízdách na veřejných komuni-
kacích),
nejsou pod vlivem drog, alkoholu nebo léků, které jakkoli ovlivňují reakční schop-
nosti obsluhy,
byly v obsluze a udržování stroje proškoleny a své schopnosti k tomu provozovateli
prokázaly,
byly provozovatelem poučeny o zvláštních povinnostech bezpečného řízení stroje
v provozu,
znají místní poměry a lze očekávat, že jim svěřené úkoly spolehlivě splní a
jsou k tomu provozovatelem pověřeni.

Obsluhující personál musí návod k používání stroje celý přečíst a porozumět mu.

Veškeré úkony údržby, které nejsou provozovateli výslovně povoleny, musí být pro-
vedeny pouze zaškoleným personálem údržby. Některé činnosti mohou být prová-
děny pouze osobami, které mají oprávnění společností ROPA pro tyto činnosti. Máte-
li pochybnosti, obraťte se na výrobce s žádostí o souhlas, zda vy sami můžete bez-
pečně vykonávat tuto konkrétní činnost.

UPOZORNĚNÍ

Tiskopisy osvědčení o odborné způsobilosti a poučení o bezpečnosti práce obsluhy a
zaměstnanců provádějících údržbu jsou součástí návodu k obsluze. Před vyplněním v
případě potřeby tyto formuláře zkopírujte.

2.9 Nastupování do stroje

Používejte nástupní žebřík z bezpečnostních důvodů vždy tak, že budete otočení
čelem ke stroji. Při nastupování a vystupování vždy uchopte žebřík obouma rukama
na obou madlech, vždy dbejte při používání žebříku na pevný úchop obou madel.

Hrazení na horním konci žebříku slouží jako ochrana proti pádu. Pamatujte na to, že
se třmeny vždy zajistí automaticky, proto nesmí být žádným způsobem blokovány.
Proto nesmí být z bezpečnostních důvodů v žádném případě trvale v otevřené poloze.

2.10 Postup při nehodách
Při nehodách se zraněním osob se musí stroj ihned odstavit. Je-li to nutné, poskytněte
neprodleně První pomoc a vyžádejte si lékařské ošetření a případně uvědomte nej-
bližšího dosažitelného nadřízeného pracovníka.

2.11 Zacházení se starými díly, provozními a pomocnými látkami
Při manipulaci s provozními a pomocnými látkami noste vždy vhodný pracovní
oděv, který sníží možnost, nebo zabrání jejich kontaktu s pokožkou.
Vadné, demontované díly se musí roztřídit a skladovat podle druhu materiálu a
odevzdat k recyklaci podle předpisů.
Zbytky olejů, tuků, rozpouštědel nebo čisticích prostředků se musí jímat do přede-
psaných nádob bezpečných z hlediska životního prostředí, bezpečně skladovat a
likvidovat v souladu s místními platnými předpisy.
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Bezpečnost
Nebezpečí od el. zařízení

2.12 Zbytková rizika
Zbytková nebezpečí jsou zvláštní ohrožení, která nelze i přes bezpečnou konstrukci
odstranit. Tato zbytková nebezpečí nejsou očividně rozpoznatelná a mohou být zdro-
jem možného poranění nebo ohrožení zdraví.

V případě nepředvídatelného výskytu zbytkového rizika, je nutné provoz stroje ihned
ukončit a případně informovat příslušného nadřízeného pracovníka. Ten stanoví
následné opatření nutné k odstranění vzniklého nebezpečí. V případě potřeby můžete
informovat i výrobce stroje.

2.13 Nebezpečí způsobená mechanickými vlivy

NEBEZPEČÍ

U běžícího stroje hrozí nebezpečí smrtelného úrazu od nechráněných pohybují-
cích se částí stroje (kardanová hřídel, válce a transportní pásy...) a přesahujících
částí nástavby.
Rotující části stroje a odlomené díly nástavby mohou způsobit ty nejtěžší úrazy jako
zhmožděniny, utržení končetin a zlomeniny kostí. Tato zranění mohou být v nejtěžších
případech smrtelná. Během překládání vzniká v prostoru příjmového stolu vlivem rotu-
jících příjmových válců nejvyšší ohrožení života.

– Před těmito nebezpečími se chráníte pomocí dodržování předepsané bezpečnostní
vzdálenosti, udržováním stálé pozornosti a pomocí nošení vhodného ochranného
oděvu.

2.14 Nebezpečí od el. zařízení

NEBEZPEČÍ

Nebezpečí způsobená elektrickým napětím.
Kabely a součásti vedou elektrický proud, hrozí nebezpečí zranění se smrtelnými
následky. Propojky jsou pod napětím i po vypnutí stroje.

– Veškeré práce na elektrickém vybavení stroje smí provádět pouze osoby odborně
způsobilé.

– Elektrickou výbavu stroje přezkoušet na základě předpisů k tomu určených, nedo-
tažené spoje dotáhnout, poškozená vedení nebo kabely okamžitě vyměnit.

Při pracích na el. soustavě stroje hrozí následující nebezpečí:
Přímý kontakt s díly, které jsou v normálním provozním stavu pod napětím, nebo s
díly které jsou pod napětím z důvodu poruchy.
Kontaktem s díly, u kterých došlo při provozu k naindukování nebezpečného doty-
kového napětí.
Při veškerých pracech na el. soustavě stroje, musí být přítomna i druhá osoba,
která je v případě nutnosti schopna vypnout hlavní vypínač.
Elektrická zařízení nikdy nečistěte vodou nebo kapalinami, které vodu obsahují.
Nedotýkat se dílů pod napětím vně ani uvnitř stroje.
Před započetím prací na el. soustavě stroje vypnout hlavní vypínač, přezkoušet je-
li napětí odpojeno a zajistit hlavní vypínač proti nežádoucímu zapnutí.
Před otevřením rozvaděčů a ostatních zařízení, zkontrolovat, jsou-li všechny sou-
části, které mohu být provozně nabité bez náboje a že i ostatní součásti nejsou pod
napětím.
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Bezpečnost
Nebezpečí způsobená hlukem

2.15 Nebezpečí způsobená provozními látkami

VÝSTRAHA

Oleje, pohonné hmoty a maz. tuky mohou způsobit následující ohrožení:

Nadýchání výparů z pohonných hmot,
Alergické reakce při kontaktu pokožky s palivem, olejem nebo tuky,
Nebezpečí požáru a výbuchu při kouření, používání otevřeného ohně nebo nebo
nechráněného světla během manipulace s palivem, oleji nebo tuky.

Preventivní opatření:
– Při manipulaci s palivy a oleji je co nejpřísněji zakázáno kouřit a používat otevřený

oheň nebo světlo. Oleje nebo paliva se smí uchovávat jen ve vhodných a schvále-
ných nádobách.

– Nádoby s palivem nevystavujte přímému slunečnímu záření.
– Nádoby s palivem skladujte vždy ve stínu.
– Manipulaci s palivem věnujte vždy maximální pozornost. Přísně dodržujte příslušné

bezpečnostní předpisy pro zacházení s palivy.
– Oděv potřísněný palivem ihned svlékněte a nechte na vhodném místě vyvětrat.
– Hadry od paliva nebo od oleje uchovávejte ve vhodné a předepsané nádobě a likvi-

dujte šetrně k životnímu prostředí.
– Při přelévání paliva nebo oleje používejte vhodnou nálevku.
– Bezpodmínečně zabraňte kontaktu pokožky s palivem, olejem nebo tuky! Podle

okolností používejte ochranné rukavice.
– Palivo nebo olej přelévejte jen venku nebo v dobře větraných prostorách.

UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí škod na životním prostředí způsobené únikem paliva nebo oleje!
Riziko kontaminace podzemních a povrchových vod.

Preventivní opatření:
– Nádoby s palivem nebo olejem pečlivě uzavřete.
– Prázdné nádoby likvidujte podle předpisů a šetrně k životnímu prostředí.
– Mějte připravené vhodné adsorbenty a v případě potřeby je okamžitě použijte.

2.16 Nebezpečí způsobená hlukem

VÝSTRAHA

Hluk
Hluk může způsobit ztrátu sluchu (hluchotu), nedoslýchavost, zdravotní poruchy, např.
poruchy rovnováhy nebo vědomí, stejně jako poruchy srdce a krevního oběhu. Hluk
může u osob vést ke snížení pozornosti. Kromě toho může být v důsledku hluku naru-
šena verbální komunikace mezi obsluhujícím personálem navzájem i navenek. Vní-
mání akustických výstražných signálů může být ovlivněno nebo znemožněno.

Možnosti ochrany
– Používat ochranu sluchu (vata, zátky, kapsle nebo helma).
– Udržovat dostatečný odstup od běžícího stroje.

Možné příčiny zranění hlukem:
Impulsní hluk (< 0,2 s; > 90 dB(A))

Hluk stroje nad 90 dB (A)
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Bezpečnost
Nebezpečí popálení o horké povrchy

2.17 Nebezpečí způsobená hydraulickými zařízeními

VÝSTRAHA

Hydraulický olej může způsobit podráždění pokožky. Uniklý hydraulický olej může
poškodit životní prostředí. V hydraulických zařízeních jsou velmi vysoké tlaky a čás-
tečně i vysoké teploty. Hydraulický olej, který uniká pod tlakem, může proniknout
pokožkou do těla a způsobit nejtěžší poškození tkání a popáleniny. Při neodborné
manipulaci s hydraulickým zařízením může dojít k vymrštění nástrojů nebo částí stroje
a způsobení těžkých poranění.

Preventivní opatření
– Kontrolujte pravidelně stav hydraulických hadic a poškozené hadice nechte nepro-

dleně vyměnit vyškoleným personálem.
– Kontrolujte pravidelně stav hydraulických hadic podle technických norem a místně

platných bezpečnostních předpisů a v případě potřeby je nechte vyměnit za nové.
– Práce na hydraulické soustavě nechte provádět pouze zvlášť vyškoleným personá-

lem.
– Před započetím prací na hydraulickém zařízení je potřeba zajistit, aby bylo bez

tlaku! Zabraňte kontaktu hydraulického oleje s pokožkou.

2.18 Nebezpečí z pneumatických zařízení

Při poruše vzduchového rozvodu stroje může dojít k pádu zdvihnutých držáků výstraž-
ných tabulí na přihrnovadle a následnému úrazu osob v prostoru pod nimi.

Při pracech na pneumatických zařízeních stroje hrozí nebezpečí zranění tlakovým
vzduchem při jeho uvolnění.

– Veškeré práce na pneumatickém vybavení stroje smí provádět pouze osoby
odborně způsobilé.

– Před započetím práce na pneumatické soustavě stroje je nutné zajistit, aby byl tla-
kový zásobník bez tlaku a pneumatické rozvody odvzdušněné.

2.19 Nebezpečí popálení o horké povrchy
Nebezpečí popálení/opaření:

Horké povrchy (horké části stroje).
Horký motorový olej.
Horký hydraulický olej.
Horká chladící kapalina.

Protiopatření:
– Stroj a provozní látky nechat vychladnout.
– Používat rukavice.
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2.20 Osobní ochranné pomůcky
Používat přiléhavé pracovní oblečení. Při práci nenosit kravatu, šály, prstýnky, řetízky,
které by mohly být zachyceny částmi stroje. Dlouhé vlasy zajistit vhodnou pokrývkou
hlavy.

Lehce vznětlivé předměty jako např. zápalky, zapalovače nenosit v kapsách.

Všechny osoby pohybující se u stroje jsou povinné používat následující ochranné
pomůcky:

Vždy
Pracovní obuv s vyztuženou špičkou.
Pokud možno těsně přiléhající pracovní oděv.

Navíc při transportu nebo montážních pracech
Ochrannou přílbu.

Navíc při údržbě
Pevné pracovní rukavice.
Ochranný krém (pro ochranu pokožky).
Ochranné brýle.
Ochranu očí/obličeje a rukavice odolné kyselinám (při práci s akumulátory).
Pokud možno těsně přiléhající pracovní oděv s dlouhými rukávy.
Rukavice odolné zvýšené teplotě a chladící kapalině (při práci na chladícím sys-
tému).
Rukavice odolné olejům (při práci na systémech obsahující olej).
Při pracích na systém AdBlue používat ochrané brýle (utěsněné) a ochrané ruka-
vice odpovídají doporučení v bezp. listu Adblue.

Navíc při překročení hladiny hluku
Ochranu sluchu.

Při jízdě po veřejných komunikacích
Výstražnou vestu.

2.21 Úniky
V případě úniku použijte následující opatření:
– Dotčený díl odpojit a je-li možné odtlakovat jej.
– Unikající látku zachytit do vhodné nádoby.
– Díl, případně těsnění vyměnit.
– Rozlité látky beze zbytku odstraňte.
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Všeobecné bezpečnostní pokyny pro nezávislé topení

2.22 Bezpečnostní předpisy pro zacházení s Kyselinovými
akumulátory

Oheň, jiskry, kouření a otevřené světlo jsou zakázané. Zabraňte jiskření při odpojo-
vání a připojování elektrických spotřebičů nebo měřicích přístrojů přímo na svorky
akumulátoru. Před připojováním nebo odpojováním akumulátorů vypněte hlavní
odpojovač. Nejprve odpojte připojení na kostru. Nedopusťte zkratování přepólová-
ním a při používání otevřeného klíče. Nesnímejte bezdůvodně kryty svorek. Při při-
pojování instalujte ukostřovací kabel jako poslední.
Používejte ochranu zraku/obličeje!
Děti se nesmí ke kyselině a akumulátorům přibližovat!
Akumulátor obsahuje žíravou kyselinu. Používejte odpovídající pracovní oděv a
kyselinovzdorné rukavice. Akumulátory nenaklánějte, z odvzdušňovacích otvorů
může unikat kyselina.
Dodržujte pokyny výrobce akumulátoru.

NEBEZPEČÍ

Nebezpečí výbuchu!
Při nabíjení může vznikat vysoce výbušný třaskavý plyn.

– Buďte obzvláště opatrní po delší době provozu, respektive po nabíjení nabíječkou.
– Musí být neustále zajištěno dostatečné odvětrání.
– Nabíjejte kyselinové akumulátory jen přípustným nabíjecím proudem.

2.23 Je zakázáno provádět vlastními silami Jakékoli neschválené
změny a přestavby
Veškeré neautorizované změny a úpravy jsou výslovně zakázány.

Vyžadují vždy výslovný souhlas výrobce. Je přísně zakázáno měnit, vyřazovat z pro-
vozu nebo obcházet jakékoliv mechanické, elektrické, pneumatické nebo hydraulické
bezpečnostní nebo ovládací prvky.

2.24 Všeobecné bezpečnostní pokyny pro nezávislé topení

Topení nepoužívejte v uzavřených prostorech, ani v režimu časového spouštění
nebo dálkového startu, hrozí nebezpečí otravy výfukovými plyny (např. uzavřené
garáže nebo dílny bez dostatečného odsávání).
Při tankování paliva musí být topení vždy vypnuté, hrozí nebezpečí výbuchu.
Topení musí být vypnuté i v místech s výskytem hořlavých výparů nebo pra-
chů, které by mohlo topení při provozu zapálit, což by mohlo vést k následnému
výbuchu (uhelný prach, dřevný prach a jemné piliny, obilný prach apod.).
Nejpozději před začátkem každé topné sezony musí být topení odborně zkontrolo-
váno.
V případě dlohodobě zvýšené kouřivosti, nezvyklého zápachu při provozu, nebo
nezvyklých zvuků během provozu, je nutné zařízení z důvodu bezpečnosti odstavit
a v dalším užívaní je možné pokračovat, až po kontrole provedené způsobilou oso-
bou od výrobce topení WEBASTO.
Jako palivo smí být použita pouze motorová nafta.
V prostoru topidla nesmí okolní teplota překročit 120 °C. Při překročení teploty
okolního prostředí může dojít k nevratným škodám na elektronice.
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2.25 Bezpečnostní a ochranné prvky

Práce provedené na bezpečnostních zařízeních zadokumentovat a provést funkční
zkoušku. Provádět pravidelnou kontrolu funkčnosti bezpečnostního zařízení, dodržo-
vat intervaly údržby.

Bezpečnostní vybavení stroje se skládá z:
Nouzový vypínač na ovládací konzoli.
Varovný bzučák zpětného chodu.
Hlavní vypínač baterie.
Nouzový vypínač baterie.
Ochranné kryty, ochranné dveře, bezpečnostní kontakty.
Bezpečnostní spínače.
Spínač výstražných majáků.
Bezpečnostní - ochranné vzpěry.

NEBEZPEČÍ

Nebezpečí vyplývající z nefunkčních bezpečnostních prvků.
Vadné nebo vyřazené ochranné zařízení nemůže bránit vzniku vážného zranění a
nebezpečí.

– Po všech údržbových pracech a znovuuvedení stroje do provozu mějte vždy na
paměti, že musí být vždy veškerá bezpečnostní zařízení správně namontována a
funkční.

Přehled:

1

3
7

4
5

6

2

(1) Přední majáky
(2) Nouzový vypínač baterie
(3) Bezpečnostní zábrany na nástupu
(4) Ochranná guma na dočišťovači
(5) Ochranné zábrany na překladači
(6) Nouzový vypínač na ovládací konzoli
(7) Reproduktor venkovní komunikace
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2.26 Únikový výstup
Tento stroj není vybaven žádným zvláštním nouzovým výstupem. Pokud je kabina
řidiče zdeformovaná cizím vlivem, např. po nehodě, je možné kabinu opustit dveřmi,
které jsou zaskleny bezpečnostním sklem. Prosklení je možné v nouzovém případě
prudkým krátkým úderem ostrým předměten rozbít a potom je možné bez problémů
opustit kabinu. Při vysokém napětí skla - např. při deformaci kabiny - sklo praskne
automaticky a poskytne volný průchod z kabiny.
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3 Obrazový přehled a
technické údaje
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Obrazový přehled a technické údaje
Obrazový přehled

3.1 Obrazový přehled

Na tomto přehledném znázornění se seznámíte s pojmenováním nejdůležitějších kon-
strukčních skupin vašeho stroje.

7 6

1
2

3

5

910 8

17

16 15

14
13

4

1112

(1) Hlavní rozvaděč el.rozvodu
(2) Podesta
(3) Vzduchový filtr
(4) Vyrovnávací nádrž vodního chladiče
(5) Nasávací mřížka chladiče
(6) Kryty motorového prostoru
(7) Nádrž hydraul. oleje
(8) Odkládací police pro nářadí
(9) Schránka s akumulátory
(10) Výstupní schůdky
(11) Podpěrná noha
(12) Náběhová deska
(13) Příjmový stůl - levá strana
(14) Dopravníkový pás
(15) Přihrnovač (teleskopické rameno)
(16) Hrablo přihrnovače
(17) Kabina řidiče
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Obrazový přehled

25

24

18
20

27

19

23

22

21

2826

(18) Podjezdová zábrana
(19) Palivová nádrž
(20) Rameno protizávaží
(21) Překladač-kloubový díl
(22) Překladač
(23) Kloub pro výkyv překladače
(24) Dočištění
(25) Ohebný kabelový přívod
(26) Zadní náprava
(27) Příjmový stůl - levá strana
(28) Příjmový stůl - pravá strana

40 / 480



Obrazový přehled a technické údaje
Obrazový přehled

35

29 30 31

33

32

34

36

(29) Výkyvné rameno
(30) Pohon otáčení překladače
(31) Pohon otáčení výkyvného ramene
(32) Kloub pro výkyv překladače
(33) Zajištění výkyvného ramena
(34) Pístnice podpěry nápravy
(35) Odkládací police motorový prostor
(36) Zajištění ramena protizávaží
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40

39

37

44

43

42

41

38

(37) Ovl. blok pracovní hydrauliky II
(38) Hasicí přístroj
(39) Kbelík s mazacím tukem
(40) Nádržka pro ostřikovače skel
(41) Ovl. blok pracovní hydrauliky I
(42) AdBlue®-nádrž
(43) Nádrž na vodu (volitelně)
(44) Výfukový systém s SCR
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47 48 49 50

51 52 53

54 55

4645

59

45

58

57
56

(45) Sklopné plechy
(46) Náběhová deska
(47) Separační válec 4
(48) Separační válec 3
(49) Separační válec 2
(50) Separační válec 1
(51) Podávací válec 3
(52) Podávací válec 2
(53) Podávací válec 1
(54) Čistící válec
(55) Příjmový válec
(56) Příjmové válce
(57) Podávací válce
(58) 4-řadé separační válce
(59) Drtič zmrazků

60

(60) Střední špice
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Stroj v pozici silniční provoz
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Technické údaje

3.2 Technické údaje

Označení:

Mercedes-Benz-typ motoru: OM936LA.E4-1

Model: D 935.912

Emisní limity dle 97/68/EG: Stupeň IV

Emisní limity dle EPA (USA): Třída 4 finální

Výkon: 260 kW

Max. krout. moment: 1400 Nm/1200-1600 min-1

Jmenovité otáčky (výrobce motoru)
Jmenovité otáčky (ROPA)

2400 min-1

2200 min-1

Maximální otáčky strojního pohonu: 1975 min-1

Druh motoru: Vznětový motor čtyřtaktní,
s přímým vstřikováním

Zdvihový objem: 7698 cm³

Pohon pojezdu: Bezestupňový hydrostatický
převod ve třech režimech

Provozní režim „Pole“: 0-0,7 km/h

Provozní režim „Silnice I“:
Provozní režim „Silnice II“:

0-10,5 km/h
0-40 km/h (přip.

32 km/h nebo 25 km/h)

Dvě mechanicky poháněné nápravy s uzávěrkami diferenciálů.

Pohotovostní hmotnost je závislá na výbavě: 30 400 - 31 600 kg

Přípustná celková hmotnost/Zatížení náprav: viz typový štítek

Přípustné zatížení přední nápravy: viz typový štítek

Přípustné zatížení zadní nápravy: viz typový štítek

Objem nádrže paliva: 1190l

Objem nádrže AdBlue: 95l
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Rozměr pneumatik přední náprava: 710/75 R34 
Michelin MegaXBib (178A8)

800/70R32
Michelin CEREXBIB (182A8)

Rozměr pneumatik zadní náprava: 710/75 R34 
Michelin MegaXBib (178A8)

800/70R32
Michelin CEREXBIB (182A8)

Rozměr pneumatik přídavná náprava: 235/75 R17,5

Alternátor: 150 A

Napětí: 24 V

Kapacita akumulátorů: 2 x 170 Ah

Překládací výkonnost t/hod.: průměrně cca. 250 / max. 560

Délka (pro jízdu po silnici): 14 970 mm

Šířka (pro jízdu po silnici): 3000 mm
(s pneu 710/75 R34)

3260 mm
(s pneu 800/70 R32)

Výška (pro jízdu po silnici): 4000 mm

Hluk při jízdě s uzavřenou kabinou*) dle normy
2009/76/EC: 76 dbA

Hluk při stání s uzavřenou kabinou*) dle normy
2009/76/EC: 57 dbA

Mechanické vibrace a rázy dle normy UNI EN
ISO 2631 aws ≤ 0,5 m/s2

*) při otevřené kabině řidiče jsou hodnoty hluku vyšší, podle okolností je nutné použít
ochranu sluchu.
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3.3 Tlak v pneumatikách

Typ pneumatik min. Doporučený max.

1 Přední náprava
710/75 R34 TL 178A8
800/70 R32 TL 182A8

2,7
2,2

3,0
2,4

3,2
2,4

2 Zadní náprava
710/75 R34 TL 178A8
800/70 R32 TL 182A8

2,7
2,2

3,0
2,4

3,2
2,4

Další min. Doporučený max.

3/4 Přídavná náprava
235/75 R17,5

- 8,0 -
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3.4 Nákres pro přepravu stroje na podvalníku
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Všechny údaje v mm.

3.5 Vázací oko pro transport na podvalníku/lodi

Na přední nápravě jsou vpravo a vlevo vázací oka, za která se směrem k zemi může
stroj upínat. Na zadní nápravě jsou rovněž vpravo a vlevo vázací oka, za která se
směrem k zemi může stroj upínat. Každé oko může být zatíženo silou maximálně
5000 daN. Kotevní řetězy se nesmí uvazovat přes díly stroje.
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Správný podvalník k přepravě po silnici s minimální přepravní výškou

Ukotvení na přední nápravě

Kotvící bod za přední nápravou vlevo
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Kotvící body na zadní nápravě

Překládání na loď, na obrázku je zobrazen předchozí typ stroje

Stroj nemá žádné závěsné body, na kterých by jej bylo možné zdvihat do výšky. Pro
vyzdvižení, např. při lodní přepravě, je nutné použít speciální zdvihací prostředky,
které jsou schválené a ověřené TÜV.
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4 Všeobecný popis
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Všeobecný popis
Funkce

4.1 Funkce
Stroj je samojízdný pracovní stroj k nabírání, čištění a překládání cukrovky ze skládky
na poli.
Příjem cukrové řepy do stroje je uskutečňován pomocí systému příjmových válců.
První válec, příjmový, pracuje několik centimetrů hluboko v půdě, nabírá cukrovku a
dopravuje ji přes čistící válec ke třemi dopravním válcům. Podávací-dopravní válce
zajišťují dopravu cukrovky dále. Dopravní válce jsou opatřeny podavači. Tyto válce
cukrovku předčišťují a současně dopravují ke čtyřem protiběžným separačním válcům,
které jsou umístěny za nimi. U předních a zadních válců je možné samostatně nasta-
vit rychlost otáčení. Je možné i měnit směr otáčení reverzací. Stroj je schopen roze-
znat problém způsobený zaklíněným kamenem a automaticky jej odstranit.

Pomocí přihrnovače, který je ovládán levým joystickem v kabině řidiče, je možné v pří-
padě potřeby naložit i poslední kusy cukrovky na konci hromady. Není třeba cukrovku
na konci hromady nakládat manuálně.

Na předních válcích stroje probíhá hlavní čištění. Při protiběžném chodu jsou odstra-
ňovány zbytky půdy, části natě a ostatní příměsi. Další způsob čištění závisí na zvo-
lené výbavě stroje, buď prosévacím pásem, nebo válcovým čištěním, které následně
dopravuje cukrovku k výložníku. Pomocí výložníku je cukrovka dopravována do pře-
pravního vozidla.

Všechny palubní počítače jsou propojeny na sběrnici CAN a pro řidiče poskytují
potřebné informace na rozsáhle dimenzovaném barevném terminálu R-Touch. Veš-
keré funkce stroje může z kabiny ovládat a kontrolovat jedna osoba.
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4.2 Rozsah dodávky

Rozsah dodávky stroje zahrnuje hasicí přístroj, lékárničku, dva podkládací klíny a
sadu nářadí s balíčkem drobných dílů. Lékárnička je umístěná v kabině, hasicí přístroj
se nachází na hlavním rozvaděči el. rozvodu. Skříňka na nářadí se nachází v odklá-
dací polici pod motorovým prostorem. Balíček náhradních dílů se nachází v odkládací
polici v motorovém prostoru.

1

Odkládací police v kabině

(1) Lékárnička

2

43

(2) Schránka pro nářadí
(3) Odkládací police pod motorovým prostorem
(4) Odkládací police v motorovém prostoru
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5 Ovladaci prvky
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Ovladaci prvky
Nástup

5.1 Nástup

NEBEZPEČÍ

– Na plošině před kabinou řidiče a v kabině se během provozu stroje nesmějí nachá-
zet žádné osoby.

– Na schůdky vstupovat pouze při zastaveném stroji!

Nástupy používání viz straně 29

5.1.1 Vstup do kabiny řidiče

1

1

Vstup do kabiny v poloze jízda na silnici, příp. režimu překládání

(1) Nástupní schůdky kabiny řidiče

– Nástupní žebřík (1), při provozním režimu po poli vyjíždí,
při režimu provozu po silnici zajíždí do profilu vozidla.
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5.1.2 Pomocné schůdky na palivové nádrži

2

1

3

Pomocné schůdky na palivové nádrži v poloze jízdy po silnici, příp. v poloze pro
dotankování paliva

(1) Ochranné zábrany
(2) Zajišťovací páčka
(3) Pomocné schůdky

VÝSTRAHA

Nebezpečí pádu!
Pomocné schůdky na nádrži slouží pouze pro dotankování nebo při údržbě - přimazá-
vání.

– Pobyt je omezen v rámci ochranných zábran.
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5.2 Rozpěra pro zajištění pístnice zdvihu kabiny řidiče

Kabinu řidiče je možné zdvihnout příp. spustit, pokud jsou obě části přímu sklopeny
dolu a pokud je na kabinou volný prostor bez překážek do výšky 5,3 m.

1

Pístnice zdvihu kabiny zajištěná

1

Pístnice zdvihu kabiny odjištěná

NEBEZPEČÍ

Nebezpečí smrtelných zranění
Kabina řidiče se může nečekaně spustit dolů.

– Při pracích prováděných v prostoru pod zdviženou kabinou řidiče je vždy nutné
pístnici zdvihu zajistit rozpěrou (1) proti nechtěnému spuštění kabiny.

– Před spuštěním kabiny řidiče dolů je nutné, aby pístnice zdvihu kabiny byla odjiš-
těná, tzn.. rozpěra vyjmuta.
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VÝSTRAHA

Hrozí nebezpečí vážného poranění

– Řidič je odpověný za to, že při zdvihání a spouštění kabiny se nebudou nacházet
žádné osoby v prostoru mezi ochrannými vzpěrami nástupu (2) a dveřmi kabiny.

2

Řidič je odpovědný za to, že při zdvihání a spouštění kabiny budou ochranné vzpěry
(2) nástupu uzavřeny.
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5.3 Kabina řidiče přehled

9

1

2

7

4

3

6

8

5

(1) Stropní konzole
(2) Odkládací police stropní konzole
(3) Levý Joystick
(4) Ovládací konzole na sedadle řidiče
(5) Joystick s multifunkční rukojetí
(6) Sluneční clona
(7) Videomonitor
(8) Sloupek řízení
(9) Mikrofon venkovní komunikace
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5.4 Sloupek řízení

1

NEBEZPEČÍ

Při přestavování sloupku řízení za jízdy hrozí nebezpečí smrtelného úrazu.
Může přitom dojít ke ztrátě kontroly nad strojem a následným fatálním škodám.

– Proto sloupek řízení NIKDY nepřestavujte za jízdy!

Zajišťovací šroub (1) nastavení náklonu
Zajišťovací šroub (1) povolte a sloupek volantu přitáhněte nebo zatlačte do požado-
vané polohy. Zajišťovací šroub (1) opět pevně utáhněte. Zkontrolujte, zda je sloupek
řízení v požadované poloze pevně zafixován.

5.4.1 Přepínač sloupku řízení

– Zatlačením páčky doprava: pravý blikač (R)
– Zatlačením páčky doleva: levý blikač (L)
– Páčka nahoru/dolů: tlumené světlo/dálkové světlo/světelná houkačka (F)
– Tlačítko na konci: houkačka (H)
– Posuvná část před houkačkou: stěrače přední (W)
– Otočení mezikusu do první polohy: Přepínání intervalů předního stěrače (S). Délka

intervalu stěrače předního okna je nastavitelná v R-Touch menu „Cyklovač stě-
rače”. (viz také straně 128)

– Otočení mezikusu do druhé polohy: Trvalý provoz předního stěrače (S).
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Hlavní menu

Nastavení nakládky

Základní nastavení

Ovládání osvětlení

Ostřik vodou

Stěrač

Stěrač
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5.5 Sedadlo řidiče

Bezpečnostní pokyny:
K zabránění poškození páteře by se při každém uvedení vozidla do provozu a při
každém vystřídání řidiče mělo upravit nastavení hmotnosti řidiče.
Aby nedošlo k poranění, nesmí se v prostoru otáčení sedadla skladovat žádné
předměty.
K zabránění rizika nehody se musí před uvedením do provozu zkontrolovat, zda
všechny nastavovací prvky jsou správně zajištěny ve své poloze.
Mechanismy k nastavování sedadla řidiče se nesmí používat za provozu.
Při vyjmutém zádovém polštáři se smí nastavovat opěradlo jen tehdy, jestliže se
holé opěradlo podrží např. rukou. V případě zanedbání tohoto pokynu hrozí zvý-
šené riziko zranění v důsledku rychlého vymrštění zádové skořepiny směrem
vpřed.
Jakákoli změna sériového stavu sedadla řidiče (např. neoriginálními náhradními
nebo doplňkovými díly jinými než firmy Grammer) porušuje schválený typ stav
sedadla řidiče. Může dojít k ovlivnění funkcí sedadla řidiče a ohrožení vaší bezpeč-
nosti. Z tohoto důvodu musí jakoukoli konstrukční změnu sedadla řidiče schválit
firma Grammer.
Pravidelně se musí kontrolovat pevné utažení šroubových spojů. Projevy vůlí v
sedačce mohou ukazovat na uvolněné šroubové spoje nebo na jiné závady. V pří-
padě zjištění chybné funkce sedačky (např. při propružení sedačky), je potřeba
neprodleně vyhledat pomoc odborného servisu k odstranění příčiny závady.
Sedadlo řidiče smí montovat, udržovat a opravovat pouze odborný personál.

Při nedodržení pokynů hrozí zvýšené riziko nehody a ohrožení zdraví.

Nastavení hmotnosti
Hmotnost řidiče se nastavuje u stojícího
vozidla a při zatíženém sedadle řidiče
krátkým zatáhnutím za ovládací páčku
automatického seřizování hmotnosti a
výšky (šipka).

Nastavování se provádí při naprosto klid-
ném sedu.

V zájmu ochrany zdraví se před uvede-
ním vozidla do provozu musí nastavení
hmotnosti řidiče zkontrolovat a seřídit.

Nastavení výšky
Nastavení výšky lze pneumaticky plynule
přizpůsobit.

Úplným zatažením nebo stlačením ovlá-
dací páčky (šipka) lze měnit výšku seda-
dla. Pokud přitom dojde k opření o horní
nebo dolní doraz výškového nastavení,
provede se automatické přizpůsobení
výšky, aby byl zajištěn minimální zdvih
pro pérování.

Aby nedošlo k poškození, spouštějte
kompresor max. 1 minutu.
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Tlumení
Tlumení sedadla je možné přizpůsobit
podmínkám jízdy.

Komfort odpružení je možné individu-
elně nastavit. K nastavení požadovaného
odpružení použijte nastavovací páčku.

Pozice 1 = měkké

Pozice 2 = střední

Pozice 3 = tvrdé

Nastavení 2 je doporučené základní
nastavení výrobcem pro běžné podmínky.

Nastavení hloubky sedadla
Hloubku sedadla lze individuálně přizpů-
sobit. K nastavení hloubky sedadla při-
zvedněte pravé tlačítko (šipka). Součas-
ným posunutím sedací plochy dopředu
nebo dozadu dosáhnete požadované
polohy.

Nastavení sklonu sedadla
Podélný sklon sedadla lze individuálně
přizpůsobit.

K nastavení sklonu přizvedněte levé tla-
čítko (šipka). Současným zatížením nebo
odlehčením sedací plochy se plocha
nakloní do požadované polohy.

Podélné nastavení bez podstavce
Zatažením aretační páky nahoru se
uvolní podélné přestavení sedadla.

Aretační páka musí v požadované poloze
zaskočit. Po zaskočení se sedadlo řidiče
nesmí nechat posunout do jiné polohy.
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Podélné seřízení s podstavcem
Podélné seřízení se uvolní zvednutím
zajišťovací páky nahoru.

Aretační páka musí v požadované poloze
zaskočit. Po zaskočení se sedadlo řidiče
nesmí nechat posunout do jiné polohy.

Hlavová opěrka
Výšku hlavové opěrky lze individuálně při-
způsobit vytažením se znatelnými aretač-
ními kroky až ke koncovému dorazu.

Sklon hlavové opěrky se rovněž může
pomocí zatlačení směrem dopředu nebo
směrem dozadu přizpůsobit podle indivi-
duálních požadavků.

Chcete-li hlavovou opěrku odstranit, lze
koncový doraz trhnutím překonat.

Bederní opěrka
Otáčením ručního kolečka doleva nebo
doprava lze upravovat jak výšku, tak
vydutí zádového polstrování.

Tím lze zvýšit komfort sedadla a rovněž
udržet výkonnost řidiče.

Vyhřívaní sedadla
Vyhřívání sedadla se zapíná stiskem pře-
pínače dolů.
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Loketní opěrka
Loketní opěrky lze podle potřeby sklopit
dozadu i výškově přizpůsobit.

Sklon loketní opěrky
Podélný sklon loketních opěrek lze měnit
otáčením ručního kolečka (šipka).

Nastavení opěradla

OPATRNĚ

Hrozí zvýšené riziko zranění v důsledku rychlého vymrštění zádového polštáře smě-
rem vpřed!

– Před přestavováním zádového polštáře pevně přidržte zádový polštář rukou.

Změna polohy opěradla se provádí
pomocí aretační páky (šipka).

Aretační páka musí v požadované poloze
zaskočit. Po zaskočení se opěradlo
nesmí nechat posunout do jiné polohy.
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Horizontální odpružení
Za určitých podmínek je výhodné zapnout
horizontální odpružení. Tak je možné, aby
sedadlo lépe eliminovalo rázové zatížení
ve směru jízdy.

Pozice 1 = Horizontalní pérování zapnuté

Pozice 2 = Horizontalní pérování vypnuté

Péče
Funkci sedadla mohou ovlivnit nečistoty.

Udržujte proto vaše sedadlo v čistotě.

Polstrování se může, v zájmu snadněj-
šího ošetřování a výměny, rychle a jedno-
duše uvolnit z kostry sedačky.

Při čištění polstrovaných ploch se snažte
vyhnout namočení vnitřního polstrování.

Účinek běžných čisticích prostředků
a prostředků na čištění plastů nejprve
vyzkoušejte na malé ploše.
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5.5.1 Sedadlo řidiče otáčení

Otočné sedadlo je vybaveno pneumatickou brzdou. Pneumatická brzda sedadla se
ovládá pomocí tlačítka (17) na levém joysticku. Tím budete mít sedadlo vždy nasta-
vené do vhodné pozice. Přídavná mechanická aretace (1) zajišťuje sedadlo při jízdě
po silnici v předpisy předepsané pozici.

NEBEZPEČÍ

Nebezpečí těžkých nehod!

– Při jízdě po silnici musí být sedadlo zajištěno mechanickou aretací proti nežádou-
címu otočení.

– Během jízdy se nesmí poloha sedadla upravovat.

1

(1) Mechanické zajištění sedadla pro jízdu po silnici

Stisknutím vnitřního tlačítka (17) na levém joysticku bude sedadlo zaaretováno.
Novým stisknutím tlačítka bude sedadlo odbržděno.

1

17
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5.6 Ovládací prvky na podlaze řidiče

1 2 3
4

5

(1) Otvírání čistící klapky
(2) Nožní spínač pohledu vpřed
(3) Nožní řazení směru jízdy
(4) Brzdový pedál
(5) Plynový pedál
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5.7 R-Concept ovládací konzole

2

3

4

5

6

12

7

8

9

10

1

11

9

Detailní vysvětlení najdete v kapitole 6 „Provoz“ (viz straně 93). Konzole je členěna
na různé ovládací prvky:

(1) Videomonitor
(2) Barevný terminál R-Touch
(3) Klávesnice I
(4) Klávesnice II
(5) Ovládací prvek R-Direct
(6) Ovládací prvek R-Select
(7) USB–rozhraní
(8) Výklopná loketní opěrka s úložným prostorem
(9) Spínače ovládací konzole
(10) Joystick s multifunkční rukojetí
(11) Hlavní spínač řízení
(12) Páčka výškového nastavení ovládací konzole

UPOZORNĚNÍ

Používejte pouze Ropou dodávané originální USB Flash, které musí být naformáto-
vané formátem FAT32.
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13

14

Zásuvky na přední straně ovládací konzole

(13) Zásuvka 24 V/8 A maximálně
(14) Zásuvka 12 V/5 A maximálně

5.7.1 Barevný terminál R-Touch

1

Pomocí R-Touch (1) je možné dotykem
jeho displeje provádět různá nastavení.
Jedná se zde o kapacitní displej (PCAP),
který reaguje jak na speciální dotykové
pero, tak i na dotyk v rukavicích. Téměř
všechny funkce, které jsou dostupné otá-
čením/stiskem ovladače R-Select a R-
Direct, je možné obsluhovat i dotykem
na tvrzenou skleněnou plochu displeje
R-Touch. Ovládání všech funkcí obou
ovládacích prvků R-Select a R-Direct je
následně popsáno v kapitole 6.
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5.7.1.1 Umístění R-Touch

Barevný terminál R-Touch má čtyři různé nastavení volby pozice, které pomáhají k
jeho optimální obsluze.

Nastavení na ovládacím panelu (1):
Celou nosnou trubkou je možné otáčet dozadu a dopředu.

Otočte ovládací panel dozadu, povolte šrouby, držák trubky nastavte do požadované
polohy a šrouby opět utáhněte.

Nastavení křídlových matic R-Touch držáku (2):
Maticemi je možné nastavit R-Touch barevný terminál výškově a otočně.

Nastavení šroubů s drážkou R-Touch držáku (3):
Šrouby je možné změnit sklon barevného terminálu ve svislé rovině.

Nastavení imbusových šroubů R-Touch držáku (4):
Šrouby je možné změnit sklon barevného terminálu v podélné rovině.
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5.7.2 R-Select

4a3a

2a

Ovladač R-Select (2) (obrazovka a ovládací prvky MODRÉ) umožňuje řidiči asi 15 růz-
ných nastavení stroje, aniž by potřeboval nějaké znalosti o struktuře menu. Nejsou k
dispozici žádné sub-menu, které vyžadují více znalostí. V podstatě máte dvě možnosti
pro fungování režimu R-Select.

Dotykem dotykového panelu R-Select (2b), ve středu obrazovky se R-touch přepne do
režimu R-Select.

Otáčení R-Select otočného kolečka (2a) se R-Touch rovněž přepne do režimu R-
Select.

Nyní můžete buď otáčením nebo dotykovým gestem na obrazovce posunout požado-
vanou funkci do středu R-Touch.

(3a) – Tlačítko:
Snižuje hodnotu zvolené funkce, počet otáček, tlak nebo rychlost.

(4a) + Tlačítko:
Zvyšuje hodnotu zvolené funkce, počet otáček, tlak nebo rychlost.
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Nastavena teplota klimatizace

2b

4b3b

2

R-Select mód (např. nastavená teplota klimatizace)
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Ve volbě R-Relect módu jsou obsaženy následující funkce:

Otáčky příjmových válců Kabina řidiče zdvihnout/spustit

Otáčky podávacích válců Zdvihat/spouštět protizávaží

Otáčky 4-řadé separační válce Zajištění ramena protizávaží

Otáčky dopravníkového pásu
pod kabinou

Zajištění výkyvného ramena

Otáčky dočištění Dočišťovač natočit

Otáčky vykl. dopravníku Zvolená tep. klim. jednotky ve
stupních Celsia resp. Fahrenhe-
ita

Nastavení brzdy cukrovky Otáčky ventilátoru

Sklopné plechy za-/vyklopit
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5.7.3 R-Direct

5

R-Direct funkční oblast (5) (Obrazovka - a barva ovládacích prvků ŽLUTÁ) umožňuje
řidiči provádět různá nastavení stroje, například přístup do hlavního menu a podmenu.
Prostřednictvím dotyku na poli volby R-Direct (5) přebírá R-Touch povely, stejně tak
lze povely zadávat prostřednictvím R-Direct otočného kolečka (5a).

76

5a

98

(6) ZPĚT – Tlačítko:
Tlačítkem ZPĚT můžete každé menu z R-Direct krok po kroku opustit.

(7) OPT:
Tímto tlačítkem otevřete okno rychlé volby.

(8) HOME:
Návrat zpět přímo na startovní obrazovku.

(9) – C Tlačítko:
S C - tlačítkem se ruší zobrazená data (mazací tlačítko). Jestliže varovné hlášení akti-
vuje varovný bzučák, můžete dotykem C - tlačítka (9) varovný tón na krátký časový
úsek potlačit.
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5.7.4 Klávesnice I

355540

7

5

3

1

8

6

4

2

(1) Přepínání provozní režim pole/silnice
viz straně 149

(2) Přepínání provozní režim I./II. Rychl. stupeň:
V provozním režimu pole I., je pohon všech kol automaticky zapnut.

V provozním režimu silnice II., je pohon všech kol automaticky vyřazen.

viz straně 149

POZOR

Nebezpečí vážného poškození stroje.

– Přepínač volby nastavení „Pole”/„Silnice” smí být použit pouze tehdy, pokud stojí
stroj v klidu (0,0 km/h).

(3) Uzávěrka diferenciálu přední nápravy ZAP/VYP:
Pokud svítí LED indikace je uzavěrka zařazena. (viz straně 150)

(4) Uzávěrka diferenciálu zadní nápravy ZAP/VYP:
Pokud svítí LED indikace je uzavěrka zařazena. (viz straně 150)

(5) Prázdné tlačítko (dosud není obsazeno)

(6) Podpěry výkyvné nápravy ZAP/VYP:
Pokud svítí LED indikace je podpěra aktivní. (viz straně 172).

(7) Kyvná náprava vlevo:
Po dobu stisku tlačítka se zvyšuje zatížení levého zadního kola.

(8) Kyvná náprava vpravo:
Po dobu stisku tlačítka se zvyšuje zatížení pravého zadního kola.
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5.7.5 Klávesnice II

355541

7

5

3

1

8

6

4

2

(1) Vznětový motor STOP
Tlačítko pro zastavení motoru.

(2) Vznětový motor START:
Tlačítko pro start motoru.

(3) Klimatizace ZAP/VYP/funkce odmrazování: viz straně 282.

(4) Světla - pracovní osvětlení: viz straně 126.

(5) Přídavnou nápravu zvednout/spustit: viz straně 161.
Pokud LED indikace svítí, jsou přídavné nápravy spuštěné.

(6) Stěrače (všechny mino předního skla): viz straně 111

(7) Servisní tlačítko:
Je nutné k aktivaci např. automatiky skládání.

(8) Ostřik vodou (volitelné) viz straně 244
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5.7.6 Spínače ovládací konzole

3

4

5
6

7

21

(1) Řízení zadní nápravy vlevo/vpravo (pouze v provozním režimu pole)

(2) Nouzový vypínač

(3) Náběhová deska vlevo

tlačit dopředu = vyklopit

tlačit dozadu = zaklopit

(4) Náběhová deska vpravo

tlačit dopředu = vyklopit

tlačit dozadu = zaklopit

(5) Parkovací brzda (Ruční brzda)

(6) Rychlé přepínání překladač/pás pod kabinou

stisknout doprava = rychloběh překladač

stisknout doleva = rychloběh dopravník

(7) Analogový přepínač

Automatické rozložení do pracovní pozice. viz straně 172

Automatické sklopení pro silniční provoz. viz straně 175

UPOZORNĚNÍ

Nouzový vypínač nikdy nevypne motor a pohon pojezdu! Vypíná pouze pohon stroje
stejně jako žluté tlačítko (6) na joysticku! K odjištění otočte nouzovým vypínačem
lehce ve směru hodinových ručiček.
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5.7.7 Hlavní spínač řízení

44

(44) Hlavní spínač řízení

NEBEZPEČÍ

Při odemknutém hlavním spínači řízení je rychlost jízdy stroje omezena.

– Při jízdě po veřejných komunikacích a cestách je hlavní spínač řízení zásadně
zamčený.

– Smí být odemčený POUZE při průjezdech úzkými zatáčkami a při nízké rychlosti
(pod 12 km/h).

Vyklopit doprava = odjištěno

Řízení zadní nápravy je možné.

Vyklopit vlevo = uzamčeno

Řízení zadní nápravy je zamčeno.
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5.7.8 Pravý joystick s multifunkčním tlačítkem

Joystickem je možné jednou rukou pohodlně ovládat řadu funkcí stroje, aniž by to
odvádělo pozornost řidiče. Pro lepší orientaci se na bočním okně kabiny nachází
transparentní nálepka s následujícím schematickým přehledem všech funkcí joysticku
s multifunkční rukojetí. Podrobný popis (viz kapitole 6.4 - straně 130)

RLRL
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6

98
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AUTO

Rop Art. 355286aa

13
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Pohyby joystickem

Joystick tlačit
dopředu

= Tempomat ZAP. POUZE v provozním režimu
„Silnice”.

Joystick zatáhnout
dozadu

= Tempomat VYP. POUZE v provozním režimu
„Silnice”.

Joystick zatáhnout
doleva

= Zadní naprava vlevo. POUZE v provozním
režimu „zajíc”. viz viz straně 166

Joystick tlačit
doprava

= Zadní naprava napravo. POUZE v provozním
režimu „zajíc”.viz viz straně 166
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5.7.9 Levý Joystick

Jakmile je konzole levého joysticku odklopena, zastaví se automaticky pohon stroje a
pojezdu. Podrobný popis (viz kapitole 6.5 - straně 135)

5.7.10 Klíček zapalování

Klíček zapalování má tři polohy:
Poloha 0: motor vypnutý/zapalování vypnuté – klíček lze vytáhnout
Poloha I: zapalování zapnuté, motor připraven ke startu
Poloha II: startování motoru (neobsazeno)

Blíže viz straně 141
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5.8 Spínače stropní konzole

(1) Mikrofon venkovní komunikace
(2) Reproduktor rádio
(3) Vnitřní stropní osvětlení LED
(4) Radio s Bluetooth (viz samostatný návod)
(5) Otočný spínač sklápění/vyklápění levého zpětného zrcátka
(6) Otočný spínač sklápění/vyklápění pravého zpětného zrcátka
(7) Spínač výstražných majáků
(8) Ovládání dálkových světel (nahoře) / ovládání směrovek (dole)
(9) Spínač parkovacích světel/tlumených světel
(10) Spínač výstažných světel
(11) Spínač vyhřívání zrcátek

UPOZORNĚNÍ

Vyhřívání zrcátek se z důvodu šetření baterie při vypnutém motoru po několika minu-
tách automaticky vypne.

(12) Čtyřpolohový přepínač elektrického nastavení pravých a levých venkovních
zrcátek.

(13) Odkládací police, možnost vestavby vysílačky, napájecí kabel se nachází na
odkládací polici.

(14) Zásuvka 12V/5 A max.
(15) Zásuvka 12V/5 A maximálně

POZOR

Při přetížení 12V zásuvky může dojít ke zničení měniče napětí.
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(16) Spínací hodiny pro nezávislé topení (volitelné)

Spínací hodiny pro nezávislé topení fungují i při vypnutém hlavním spínači
baterií.

(17) Spínač LED vnitřního osvětlení kabiny
(18) Odkládací police stropní konzole
(76) Hlavní vypínač baterie (viz straně 296)

VÝSTRAHA

Nebezpečí od předmětů, které mohou vypadnout z police ve stropní konzoli.
Při couvání nebo jízdě v zatáčce mohou předměty z police ve stropní konzoli vypad-
nout a následně zranit řidiče.

Do police proto neodkládejte žádné těžké předměty nebo předměty s ostrými hra-
nami.
Takovéto předměty umístěte do odkládací police na zadní stěně kabiny.
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5.9 Klimatizace

1

1

1

3
4

2

5

5

5

5

6

(1) Vzduchové výdechy ve stropní konzoli (pohled zespodu)
(2) Recirkulační mřížka v zadní stěně
(3) Přepínač Recirkulační mřížka ot/zav
(4) Teplotní čidlo klimatizace
(5) Názorně: vzduchové výdechy v levém A-sloupku kabiny
(6) Výdechy v nožním prostoru
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5.10 Kryty motorového prostoru

V motorovém prostoru se nachází tlačítko (1), kterým lze zapínat nebo vypínat osvět-
lení motorového prostoru. Jsou aktivní pouze při zapnutém zapalování. Při zavření
všech krytů motorového prostoru se osvětlení automaticky vypne po 15-ti minutách.

1
2

(1) Osvětlení motorového prostoru ZAP/VYP
(2) Zásuvka 24V/8 A max.

3

(3) Páka odblokování odkládací police motorového prostoru
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5

(5) Kryt čerpadel za nástupním žebříkem

4

4

4

(4) Odjištění servisní klapky kanálu dopravníku

5.11 Zásuvka na palivové nádrži

Další zásuvka 24V/8 A max. se nachází vzadu pod plnícím hrdlem nádrže.

1

(1) Zásuvka na palivové nádrži
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5.12 Nástupní osvětlení

Ve výřezu pod krytem motorového prostoru je tlačítko (1), kterým se zapíná osvět-
lení nástupu. Nástupní osvětlení je funkční i při vypnutém hlavním spínači baterií. (viz
straně 127)

1

(1) Tlačítko nástupního osvětlení vně stroje
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5.13 Nouzové odpojení baterie

1

(1) Napájení na nouzovém vypínači zapnuto (viz straně 296)

POZOR

Hrozí nebezpečí poškození stroje.
Pokud bude tento přepínač přepnut do polohy odpojení baterie při zapnutém zapalo-
vání, může dojít k vážné ztrátě dat.

Kromě výše uvedeného hrozí vážné poškození zařízení katalyzátoru výfukových plynů
(SCR).
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Provoz
První uvedení do provozu

V této kapitole najdete informace k provozování stroje. U většiny prací v zemědělství
závisí pracovní postup a výsledek práce na mnoha různých a individuálních faktorech.
Pokud bychom se měli zabývat všemi okolnostmi (půdní podmínky, odrůdy cukrové
řepy, povětrnostní podmínky, individuální terénní podmínky atd.), přesáhlo by to rámec
tohoto návodu k obsluze. Tento návod k obsluze nemůže být v žádném případě úpl-
ným návodem k nakládání cukrové řepy nebo nahrádou školení řidiče pro jízdu po sil-
nici. Předpokladem k provozování tohoto stroje a optimálních výsledků při sklizni jsou
vedle školení řidiče, které nabízí výrobce, příp. servisní partneři, důkladné základní
znalosti zemědělství a určité zkušenosti s pěstováním cukrové řepy a s tím souvise-
jícími pracovními postupy. Tato kapitola vás informuje o provozních postupech a sou-
vislostech při provozu stroje. Přesný popis nastavení jednotlivých funkčních součástí
naleznete v příslušné kapitole. Požadované údržbové úkony jsou popsané v kapitole
7, „Údržba a péče“.

UPOZORNĚNÍ

Před každým uvedením do provozu se informujte o bezpečnostních opatřeních vzta-
hujících se k provozu daného stroje. Pokud nejsou zúčastněné osoby řádně sezná-
meny s platnými nebezpečnými zónami a bezpečnostními odstupy, tak tyto zúčast-
něné osoby řádně seznamte s výše uvedenými bezpečnostními údaji. Bezpodmí-
nečně upozorněte tyto osoby na to, že jakmile se kdokoli neoprávněně přiblíží k
nebezpečné oblasti stroje, je nutné stroj okamžitě odstavit z provozu.

6.1 První uvedení do provozu

Z bezpečnostních důvodů zkontrolujte všechny olejové náplně, stav chladicí kapaliny,
stav AdBlue a množství paliva v nádrži. Kromě toho se při prvním uvádění do provozu
musí provést všechny práce a opatření jako při každodenním uvádění do provozu.

Po prvních 10-ti hodinách provozu se musí zkontrolovat a v případě potřeby dotáh-
nout všechny šroubové spoje. Kromě toho se musí zkontrolovat těsnost celé hydrau-
lické soustavy. Případné netěsnosti se musí ihned odstranit. Dále se musí zkontrolo-
vat všechny hadicové spony na vedení chladicího systému, vedení plnícího vzduchu a
sání, zda řádně sedí a případně je dotáhnout.

1

2

Uložte dodané příslušenství jako
např. hasící přístroj (1), zakládací klíny,
škrabku (2), skříňku s nářadím do urče-
ných polic a držáků.
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6.2 Bezpečnostní předpisy pro provoz stroje

– Před započetím práce se seznamte se strojem a ovládacími prvky. V případě
potřeby se nechte zaškolit osobou, která má dostatečné zkušenosti se zacházením
se strojem.

– Před každým uvedením stroje do provozu zkontrolujte jeho provozní a dopravní
bezpečnost.

– Upozorněte všechny osoby, které se nacházejí v blízkosti stroje, na nebezpečné
prostory a platné bezpečnostní předpisy při zacházení se strojem. Všem osobám
přísně zakažte vstupování do nebezpečných prostorů za chodu stroje. V příloze
tohoto návodu k obsluze se nachází výkres s nebezpečnými prostory stroje. V
případě potřeby si tento list zkopírujte a předejte jej všem osobám, které jsou při
nasazení stroje přítomné. Převzetí tohoto listu si nechte od každé osoby podepsat.

– Zásadně není přípustná přítomnost osob na podestě kabiny při jízdě po silnici ani
při nakládání. Pokud se z důvodu školení nebo výcviku tento předpis poruší, děje
se tak na vlastní nebezpečí a odpovědnost zúčastněných.

– Funkčnost ovládacích a seřizovacích prvků nesmí být nijak narušena. Bezpeč-
nostní zařízení se nesmí ani obcházet, ani překlenovat nebo jinak vyřazovat z
funkce.

– Při práci se strojem a na stroji noste vždy těsně přiléhající vhodný pracovní oděv
nebo schválené ochranné pomůcky. Podle druhu činnosti se vyžadují následující
osobní ochranné pracovní prostředky: výstražná vesta, ochranná helma, bezpeč-
nostní pracovní obuv, rukavice, ochrana sluchu, ochrana obličeje.

– Do prostoru válců a pásů se v žádném případě nesmí vstupovat, dokud běží motor.
– Pohybovat se pod zdviženými částmi stroje je velmi nebezpečné a proto zaká-

zané, ikdyž je stroj vypnutý. Tyto části se i tak mohou sklopit dolu a zranit osoby
pod nimi.

– Pohybovat se v rozsahu pohyblivých dílů stroje je rovněž zakázané.
– Do nebezpečného prostoru stroje smí vstupovat jen odborně způsobilé osoby

za účelem kontroly nebo údržby a to jen po předchozí jasné domluvě s obsluhou
stroje. Tyto osoby musí být před vstupem do nebezpečného prostoru stroje přesně
informovány o možných rizicích. Všechny prováděné úkony a činnosti musí být
dopředu odsouhlaseny a přesně dohodnuty s obsluhou stroje. Všechny úkony
údržby, nastavování, kontroly na stroji - pokud je to technicky možné - provádět
pokud je stroj v klidu a s odstaveným motorem. Obsluha stroje je přitom odpo-
vědná za to, že nebudou prováděny na stroji žádné neoprávněné zásahy nebo
zásahy, které nebyly odsouhlaseny výrobcem.

NEBEZPEČÍ

Nebezpečí úrazu rotujícími válci!
Osobám zdržujícím se v nebezpečném prostoru hrozí nebezpečí těžkých nebo i
smrtelných úrazů. Především v prostoru příjmového stolu hrozí osobám zachycení
části oděvů nebo těla běžícími válci stolu. Přitom hrozí nebezpečí rozdrcení konče-
tin strojem. Předměty mohou být vtaženy do válců a rozdrceny nebo mohou způso-
bit vážné poškození stroje.

Obsluha je povinna stroj okamžitě zastavit, pokud se osoby nebo zvířata ocit-
nou v nebezpečném prostoru, nebo do něj zasáhnou nějakými předměty.
Je výslovně zakázáno za chodu stroje ručně nebo pomocí nástroje vhazovat do
stroje bulvy, které nebyly dopraveny do stroje.
Před údržbovými pracemi a opravami se musí vypnout motor a vytáhnout klíček
ze zapalování.
Před uvedením do provozu si přečtěte návod k používání, příp. údržbě a dodr-
žujte veškeré bezpečnostní pokyny.
Při těchto činnostech již došlo v minulosti k těžkým úrazům.
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– Při tankování se musí vypnout motor. Při manipulaci s palivem je přísně zakázáno
kouřit, používat oheň nebo nechráněné zdroje světla. Nebezpečí výbuchu! Při tan-
kování nepoužívejte bezdrátové telefony nebo vysílačky.

– Před startováním motoru dejte vždy krátký signál houkačkou. Tím upozorníte
všechny osoby v blízkosti stroje, aby opustily nebezpečný prostor. Sami se pře-
svědčte, že se při startování stroje nenachází v nebezpečném prostoru žádné
osoby.

– Dbejte neustále na dostatečnou ochranu proti požáru tím, že budete udržovat stroj
v čistotě, bez zbytků tuků a jiných hořlavých předmětů. Rozlité palivo nebo olej
vždy odstraňte pomocí vhodného adsorpčního prostředku.

– Je nutné dodržovat bezpečnou odstupovou vzdálenost od nezávislého topení,
výfukového potrubí a hořlavých látek ( listí atd.).

– Nenechávejte stroj běžet v uzavřených nevětraných prostorách. Hrozí nebezpečí
otravy jedovatými výfukovými zplodinami. Pokud má motor z důvodu údržby nebo
seřizování běžet v uzavřeném prostoru, musí se výfukové plyny odvádět vhodným
způsobem (odsávací zařízení, potrubí na odvod výfukových plynů, prodloužení
výfuku apod.) do volného prostoru.

– Při jízdě na veřejných komunikacích dodržujte ve vlastním zájmu platné zákony a
předpisy.

– Bezpečné ovládání stroje vyžaduje od řidiče plné soustředění a pozornost.
Nenoste žádná sluchátka na poslech rádia, sledování vysílaček apod.

– Za jízdy nepoužívejte vysílačky, telefony (mobily) atd.. Pokud by bylo z pro-
vozně-technických důvodů nutné tyto přístroje za jízdy používat, používejte k tomu
vždy vhodné handsfree soupravy.

– Před nastartováním nastavte venkovní zrcátka tak, abyste mohli dobře kontrolovat
a sledovat celkový jízdní a pracovní prostor.

– Před rozjetím vždy zkontrolujte, zda se v bezprostředním okolí nenachází žádné
osoby. Informujte tyto osoby o svém záměru a vykažte je do bezpečné vzdálenosti.

– Individuální chování stroje za jízdy je vždy závislé na vlastnostech vozovky,
respektive terénu. Vždy přizpůsobte způsob jízdy okolnímu prostředí a terénním
podmínkám.

– Při běžícím motoru nikdy neopouštějte sedadlo řidiče.
– Při práci na nakloněné rovině nebo na svahu dbejte vždy na dostatečnou stabilitu

stroje.
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6.2.1 Práce v blízkosti venkovního elektrického vedení

NEBEZPEČÍ

Nebezpečí ohrožení života elektrickým proudem!
V závislosti na rozměrech stroje, utváření terénu a konstrukci elektrického nadzem-
ního vedení může při jízdě pod nechráněným elektrickým vedením nebo při práci v
blízkosti elektrického nechráněného vedení dojít k přiblížení na menší než přede-
psanou bezpečnou vzdálenost. Přitom hrozí řidiči a okolo stojícím osobám nejvyšší
nebezpečí ohrožení života.

– Při práci v blízkosti elektrického nechráněného vedení dodržujte bezpodmínečně
platné minimální vzdálenosti. Tento odstup vnějšího profilu stroje a volného vedení
el. proudu může být až 8,5 m. Minimální vzdálenost vždy závisí na napětí nechrá-
něného elektrického vedení. Čím je napětí vyšší, tím je předepsaná vzdálenost
větší. Informujte se včas před začátkem nakládání u příslušného distributora
elektřiny na technické podmínky při provádění prací v blízkosti vedení el. napětí.
V případě potřeby si dohodněte s příslušným distributorem vypnutí nadzemního
vedení na dobu provádění zemních prací strojem.

– Dohody uzavřené s distributorem elektřiny na vypnutí nadzemního vedení úzkost-
livě dodržujte. Začněte s pracemi až poté, co se případně u distributora elektřiny
telefonicky ujistíte, že napětí bylo skutečně vypnuto.

– Hlavně při práci v noci nebo za špatného počasí se informujte na přesnou trasu
nechráněného elektrického vedení.

– Při překládání dbejte na to, abyste se nepřiblížili více než na minimální bezpečnou
vzdálenost.

– Při instalaci antén nebo jiných přídavných zařízení dávejte vždy pozor na to, aby
celková výška stroje nikdy nepřekročila 4 m.

Při práci v blízkosti nechráněného elektrického vedení si dobře pamatujte následující
pravidla chování. Přísné dodržování těchto pravidel vám může zachránit život.

6.2.2 Postup při nebo po kontaktu s nechráněným elektrickým vedením

– Okamžitě se pokuste jízdou zpět, případně otočením zpět nebo složením stroje,
kontakt s elektrickým nechráněným vedením přerušit.

– Zůstaňte klidně sedět na sedadle řidiče - bez ohledu na to, co se okolo vás děje!
– Nepohybujte se v kabině sem a tam.
– Při zasažení elektrickým proudem nebo kontaktu s nechráněným vedením neo-

pouštějte v žádném případě kabinu řidiče. Mimo kabinu hrozí větší ohrožení života.
– Vyčkejte na příchod pomoci.
– V žádném případě nepoužívejte bezdrátový telefon nebo vysílačku připojenou k

venkovní anténě.
– Osoby přibližující se ke stroji varujte před nebezpečím znameními rukama a hlasi-

tým voláním.
– Kabinu řidiče opusťte až na výzvu záchranářů.
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6.3 R-Concept
Dotyková obrazovka je informační a příkazová centrála stroje. Odtud sledujete kom-
pletně stroj, informujete se o provozních a výkonnostních datech a můžete seřizovat
stroj.

Před prací se strojem je bezpodmínečně nutné se seznámit s dotykovou obrazovkou a-
různými varovnými a provozními ukazateli a umět stroj efektivně využívat.

6.3.1 Barevný terminál R-Touch

1 3 4 2

5

Ovládání stroje je rozčleněno do 3 základních částí:
R-Touch, uživatelsky příjemná dotyková obrazovka (1).
R-Direct, pro ovládání menu Stiskem/Otáčením spínače (2) (žlutá).
R-Select, pro ovládání nastavení stroje Stiskem/Otáčením spínače (3) (modrá).

V celém menu se pohybujete otáčením a stiskem otočných spínačů, vlevo a vpravo,
vertikálně a horizontálně v menu. Toto je znázorněno modrým a žlutým kurzorem (4).
V menu R-Direct nebo R Select vám tento „Kurzor“ ukazuje aktuální pozici ve volbě
funkcí.

Lehkým tlakem na střed otočného kolečka (Enter-funkce) potvrdíte aktuální pozici kur-
zoru. V tomto návodu není popisováno dotykové ovládání, je analogické k ovládání
stiskem/otáčením spínače. Toto nezahrnuje funkce které lze ovládat pouze dotykem.

Jakmile stavová LED (5) svítí zeleně, je terminál R-Touch aktivní.
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6.3.1.1 Zobrazovací pole na R-Touch

[A] Zobrazuje oblast výstrah a upozornění (viz straně 120)

UPOZORNĚNÍ

Jestliže varovné hlášení aktivuje varovný bzučák, můžete dotykem na oblasti A nebo
stiskem C - tlačítka varovný tón na krátký časový úsek potlačit.

2

76

9

1 3

4

5

8

10

[B] Zobrazuje tok cukrovky

(1) Hodnota odlehčovacího tlaku
vlevo

(2) Hodnota odlehčovacího tlaku
střed

(3) Hodnota odlehčovacího tlaku
vpravo

(4) Výška příjmu
(5) Stupnice nastavení ruč. potencio-

metru
(6) Stav pojezdového pohonu (pouze

při překládání)
(7) Pozice otočného ramena
(8) Pozice překladače otáčení
(9) Zajištění výkyvného ramena
(10) Zajištění ramena protizávaží
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1 2 3 4 [C] Zobrazuje hranice výstrah

(1) Zatížení příjmových válců
(2) Zatížení podávacích válců
(3) Zatížení 4-řadých separačních

válců
(4) Zatížení dočištění

U dopravníku a pohonu překladače ne,
tyto jsou kontrolovány otáčkovým sníma-
čem a ne tlakovým.

[E] Pole zobrazení rychlosti jízdy a otá-
ček vznětového motoru
(viz straně 138)

(viz straně 156)

1

6

5

4

3

2

[F] Rychlý přehled parametrů naklá-
dání
Ukazatel nastavených otáček od:

(1) Příjmové válce
(2) Podávací válce
(3) 4-řadé separační válce
(4) Dopravníkový pás
(5) Dočištění
(6) Překladač

Rychlý přehled parametrů nakládání je
individuálně nastavitelný. Stiskněte a
držte symbol (např. otáčky příjmových
válců), který chcete odebrat z rychlého
přehledu cca. 2 vteřiny a přesuňte ho na
místo symbolu, kterým ho chcete nahra-
dit.

K nahrazení opět stiskněte a držte poža-
dovaný symbol cca 2 vteřiny a přesuňte
ho na místo symbolu, který jste odebrali.

Pomocí "Reset" Softkey uvedete rychlý
přehled opět do výchozího nastavení z
výroby tak, jak je uvedeno v bodu (E)
Rychlého přehledu parametrů nakládání.

[G] Ukazatel a ovládací prvek R-Select (viz straně 74)
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[H] Ukazatel okamžitá spotřeba paliva

[I] Ukazatel čekací doby a přepravovaného množství

Ukazatel čekací doby 
(viz straně 208)

Ukazatel přepravovaného množství 
(viz straně 256)

[J] Pole zobrazení stavu
(viz straně 125)

[K] Ukazatel a ovládací prvek pro funkční oblast R-Direct (viz straně 106)

102 / 480



Provoz
R-Concept

[L] Individuální zobrazovací pole

Seřízení rozsahu zobrazení nahoru a dolů

Rozsah zobrazení nahoru nebo dolů zvolit pomocí R-Direct a zobrazit stiskem na
střed tlačítka. Každé stisknutí R-Direct zpřístupňuje volby možných zbrazovacích polí.
V jiné oblasti zobrazení již zvolené zobrazovací pole není k dispozici.

UPOZORNĚNÍ

Zobrazovací pole je možné tažením do strany skrýt.

(1) Zobrazovací pole: Řízení
viz straně 165

1

(2) Zobrazovací pole: Váha
viz straně 254

2

Denní součet:

tun
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(3) Zobrazovací pole: Provozní údaje
3

9

10

11

12

5

6

7

8

1314

(5) Napětí v el. systému
(6) Teplota hydraulického oleje
(7) Úroveň hydraulického oleje
(8) Teplota chladící kapaliny
(9) Tlak ve vzduchové soustavě
(10) Tlak pohonu pojezdu

- Šipka proti směru hodinových ručiček: vyšší tlak vpředu
- Šipka ve směru hodinových ručiček: vyšší tlak vzadu

(11) Objem palivové nádrže
(12) AdBlue objem nádrže®

(13) Úroveň motorového oleje (zobrazena při běžícím motoru)
(14) Teplota motorového oleje (zobrazí se při překročení teploty 60°C)

104 / 480



Provoz
R-Concept

[M] Vyklopení okna rychlého výběru
Dotkněte se prstem v části obrazovky [A] a přejeďte prstem ze zhora směrem dolu.
Identická funkce je i stisk tlačítka OPT.
Okno rychlé volby se rovnež zobrazí.

Okno rychlé volby skryjete dotykem prstu a následným přejetím prstem směrem
nahoru.

(1) Mód nakládky "ZAČÁTEK"
(2) Mód nakládky "NAKLÁDÁNÍ"
(3) Mód nakládky "KONEC"
(4) Zobrazení den-noc ZAP/VYP
(5) Automatika pohonu pojezdu ZAP/VYP
(6) Tóny tlačítek ZAP/VYP
(7) WLAN ZAP/VYP
(8) Mód čištění terminálu
(9) Expertní mód ZAP/VYP
(10) Zobrazení Návodu k používání
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R-Touch Mód čištění

9

V tomto módu můžete i při zapnutém R-Touch očistit obrazovku za pomoci vlhkého
hadříku. Pro návrat do normálního režimu stiskněte přepínací pole (9) déle nežli
2 vteřiny.

6.3.2 Rozsah funkcí R-Direct

5 7

98

5a6

Obslužný prvek R-Direct

R-Direct (5) (obrazovka a ovládací prvek ŽLUTÁ barva) umožňuje řidiči přístup k hlav-
nímu menu, váze a k nastavení limitů výstrah.

Stejný postup platí i zpětně a tlačítkem Home se dostanete zpět k hlavní obrazovce.
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6.3.2.1 HOME tlačítko

HOME-tlačítko (8) je k dispozici stále na R-Touch a rovněž na R-Direct. Jedním stisk-
nutím HOME-tlačítka se vrátíte zpět na hlavní obrazovku.

8

6.3.2.2 Hlavní menu

Všechna podmenu z hlavního menu mohou být zvolena R-Touch nebo R-Direct (5a).

Hlavní menu

Nastavení nakládky

Základní nastavení

Ovládání osvětlení

Ostřik vodou

Stěrač

Speciální funkce

Systém

Hlavní menu

Nastavení nakládky

Základní nastavení

Ovládání osvětlení

Ostřik vodou

Stěrač

Speciální funkce

Systém

7

98

5a6

Provozní údaje

Servis

UPOZORNĚNÍ

Tlačítko ZPĚT (6) je k dispozici v Menu stejně tak i na ovládacím prvku R-Direct. Stis-
kem tlačítka ZPĚT se krok za krokem dostanete zpět do hlavní obrazovky.

6
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6.3.2.2.1 Menu Nastavení nakládky

Hlavní menu

Nastavení nakládky

Základní nastavení

Ovládání osvětlení

Ostřik vodou

Stěrač

Speciální funkce

Systém

Hlavní menu

Nastavení nakládky

Základní nastavení

Ovládání osvětlení

Ostřik vodou

Stěrač

Speciální funkce

Systém

Hlavní menu

Denní součet

Sezónní součet

Vynulování

Kalibrace

Součtový práh váhy

Nastavení nakládky

Dočišť. zvedat

Dočišť. spouštět

Dočišť. vlevo

Dočišť. vpravo

Překladač zvedat

Překladač spouštět

Překladač otáčet vlevo

Překladač otáčet vpravo

Otoč. rameno otáčet vlevo

Otoč. rameno otáčet vpravo

Reset ExportImport

Otáčením a stiskem R-Direct zvolíte vybraný ukazatel. Hodnota doporučená výrobcem
je vždy 0. Řidič může dle potřeby nastavovat hodnotu v rozsahu -10 až +10.

- Hodnota = funkce reaguje pomaleji

+ Hodnota = funkce reaguje ostřeji

Pomocí funkce „Exportovat“ můžete své nastavení stroje (to jsou veškerá nastavení,
která se zobrazují na barevném terminálu) pohodlně nahrát na vaši USB paměť.
Při eventuální výměně řidiče tak nedojde ke ztrátě osobních nastavení. Při opětov-
ném nástupu do pracovní směny lze toto osobní nastavení opět z USB paměti funkcí
„Import“ nahrát zpět do paměti stroje. Pomocí funkce „Reset“ budou všechna nasta-
vení v tomto menu nastavena na hodnotu 0.
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6.3.2.2.2 Menu Základní nastavení

Hlavní menu

Nastavení nakládky

Základní nastavení

Ovládání osvětlení

Ostřik vodou

Stěrač

Speciální funkce

Systém

Hlavní menu

Nastavení nakládky

Základní nastavení

Ovládání osvětlení

Ostřik vodou

Stěrač

Speciální funkce

Systém

Hlaseni rezervy paliva pri %

Vystraha rezerva AdBlue pri %

Čas mazání (sek)

Automaticka reverzace valcu

20

15

210

Zap

Základní nastavení

Čas zpětného chodu (sek) 2

20

Hlášení rezervy paliva při % viz straně 140

Výstraha rezerva AdBlue při % viz straně 140

Čas mazání (sek) viz straně 274

Automatická reverzace válců viz straně 232

Čas zpětného chodu (sek) viz straně 232
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6.3.2.2.3 Menu Ovládání osvětlení

Hlavní menu

Nastavení nakládky

Základní nastavení

Ovládání osvětlení

Ostřik vodou

Stěrač

Speciální funkce

Systém

Hlavní menu

Nastavení nakládky

Základní nastavení

Ovládání osvětlení

Ostřik vodou

Stěrač

Speciální funkce

Systém

Podrobné vysvětlení viz straně 126.

6.3.2.2.4 Menu Ostřik vodou

Hlavní menu

Nastavení nakládky

Základní nastavení

Ovládání osvětlení

Ostřik vodou

Stěrač

Speciální funkce

Systém

Hlavní menu

Nastavení nakládky

Základní nastavení

Ovládání osvětlení

Ostřik vodou

Stěrač

Speciální funkce

Systém

Podrobné vysvětlení viz straně 244
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6.3.2.2.5 Menu Stěrače

Hlavní menu

Nastavení nakládky

Základní nastavení

Ovládání osvětlení

Ostřik vodou

Stěrač

Speciální funkce

Systém

Hlavní menu

Nastavení nakládky

Základní nastavení

Ovládání osvětlení

Ostřik vodou

Stěrač

Speciální funkce

Systém

Podrobné vysvětlení viz straně 128

111 / 480



Provoz
R-Concept

6.3.2.2.6 Menu Speciální funkce

Hlavní menu

Nastavení nakládky

Základní nastavení

Ovládání osvětlení

Ostřik vodou

Stěrač

Speciální funkce

Systém

Hlavní menu

Nastavení nakládky

Základní nastavení

Ovládání osvětlení

Ostřik vodou

Stěrač

Speciální funkce

Systém

Speciální funkce

Mód nakládky

Automatika pohonu pojezdu

Centrální mazání

Přihrn. hrablo nahoru dolů

Servis palivový filtr

Rychloběh čistícího pásu

Nakládka

Vyp

Auto

Maus5

Vyp

Vyp

B638 tlak paliva jemný filtr

Servis palivový filtr viz straně 315

Mód nakládky viz straně 233

Automatika pohonu pojezdu viz straně 158

Centrální mazání viz straně 274

Přihrn. hrablo nahoru dolů viz straně 243

Rychloběh čistícího pásu viz straně 220
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6.3.2.2.7 Menu Systém

Hlavní menu

Nastavení nakládky

Základní nastavení

Ovládání osvětlení

Ostřik vodou

Stěrač

Speciální funkce

Systém

Hlavní menu

Nastavení nakládky

Základní nastavení

Ovládání osvětlení

Ostřik vodou

Stěrač

Speciální funkce

Systém

Podmenu Datum/Čas
Datum/ cas
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Podmenu Nastavení terminálu
Nastaveni terminalu

Jazyk

Zpusob zobrazeni

Hlasitost

Den / noc

Nocni mod

Jas / den

Jas / noc

R transfer WLAN

Ton tlacitek

D

Standardni

1

Den

Noční mód 2

8

3

Vyp

Zap

V řádku „Jazyk“ nastavte jazyk použitý na R-Touch.

V řádku „Způsob zobrazení“ je možnost přepínání mezi standardním zobrazením a
expertním módem. Základně doporučujeme používat standardní zobrazení, neboť je
více přehledné. Expertní mód nenabízí žádné přídavné funkce nebo jiné výhody pro
běžnou každodenní práci, je určen především pro servisní personál resp. pro identifi-
kaci závad a k detailnějšímu zobrazení provozních hodnot.

V řádku „Hlasitost“ nastavujete hlasitost tónů výstrah a upozornění.

V řádku „Den/Noc“ je možnost přepínání denního a nočního zobrazení. Toto zobrazení
se aktivuje po opuštění menu tlačítkem Zpět.

V řádku „Jas den“ a „Jas noc“ je možné nastavit jas obrazovky odděleně pro každý
režim zvlášť.

Podmenu Jednotky

Rychlost pojezdu

Spotřeba

Jednotky

Hmotnost

Spotreba za cas

Tlak

Dráha

t

l/h

bar

km

l

Spotreba na ujetou vzdalenost

Teplota C°

mph

km/h

l/km

V menu jednotky můžete zvolit různé fyzikální jednotky rychlost, dráha, množství a
tlak a různé výpočtové podklady. Pozor prosím, kdo zde např. rychlost jízdy místo v
km/h nastaví v mph, objeví se na ukazateli rychlosti plně nesrozumitelné údaje. Jed-
nou nastavené hodnoty před sezonou už neměňte. Výchozí hodnoty odpovídají evrop-
skému standardu.

UPOZORNĚNÍ

Aby nemohlo dojít k neúmyslné změně nastavení základních jednotek, je tato nabídka
zamčena. Změny v této nabídce jsou možné teprve po zadání kódu.
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6.3.2.2.8 Menu Provozní údaje

Hlavní menu

Ovládání osvětlení

Ostřik vodou

Stěrač

Speciální funkce

Systém

Provozní údaje

Servis

Podmenu Sezónní statistika

Vyrobni cislo
Motohodiny

Provoz. hodiny nakladky

Sezonni statistika

Dráha

Čas

Spotřeba

Spotr./cas

Spotreba/draha

„Sezónní statistika“ může být vymazána, pokud zároveň s tlačítkem Reset na R-Touch
vložíme na klávesnici kombinaci tlačítek 1 a 4. Tímto lze zabránit náhodnému vyma-
zání dat.

Motohodiny = Celková doba chodu motoru
Provoz. hodiny nakladky = Celková doba běhu strojního pohonu
Dráha = Ujetá vzdálenost v provozním režimu „Pole“ nebo

„Silnice“
Čas = Celkový čas chodu motoru v provozním režimu

„želva“ příp. „zajíc“
Spotřeba = Celková spotřeba paliva v provozním režimu „Pole“

nebo „Silnice“
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Podmenu Statistika stroje

Vyrobni cislo
Motohodiny

Provoz. hodiny nakladky

Dráha

Čas

Spotřeba

Spotr./cas

Spotreba/draha

Statistika stroje

Ve „Statistice stroje“ nemůžeme vkládat data, hodnoty mazat nebo měnit.
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6.3.2.2.9 Menu Servis

Ostřik vodou

Speciální funkce

Stěrač

Hlavní menu

Verze

Diagnostika

Servis

Ovládání osvětlení

Systém

Provozní údaje

Servis

KalibraceKalibrace

>

Datova sluzba

Vymena hardware

Vymena hardware

Vychozi udaje

VyladeniVyladeni

Podmenu Verze
V Menu Servis jsou pro řidiče významné pouze podnabídky Verze a Diagnostika (viz
Kapitola Poruchy a Pomoc, viz straně 389). Podnabídky: Vyladění a Kalibrace jsou
přístupné jen po vložení servisního kódu.

NEBEZPEČÍ

Přístup k těmto menu je z bezpečnostních důvodů zajištěn servisním kódem. Bude-li
v tomto menu provedeno špatné nastavení nebo bezpečnostní podmínky nerespek-
továny nebo ne zcela respektovány, může tímto dojít k nejtěžším nehodám se smr-
telnými zraněními. V mnoha případech mohou vzniknout těžké škody na stroji, drahé
opravy nebo se protáhnou prostoje. Přístup k těmto menu je pouze na telefonické
zavolání výrobci nebo osobě, která je k tomu písemně autorizovaná.
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Podmenu Správa dat

Vymazat udaje

Datova sluzba

Import udaju

Export udaju

udaje provozovatelu

Vytisknout udaje

Aktualizace softwaru

Podnabídka „Správa dat“ je nutná pro import a export a také mazání dat v databance.
Rovněž lze v tomto menu provádět aktualizace softwaru.

Podmenu Prázdné menu

Vyladeni  

Kalibrace

Vychozi udaje

Vymena hardware

Datova sluzba

>

Servis

Toto menu slouží pouze osobám, které se podílejí na dalším vývoji ovládacího pro-
gramu. Neumožnuje obsluze vkládat jakékoliv údaje. Zobrazené informace nemohou
být uživateli nijak prospěšné. Celé menu, případně funkční pole opustíte pomocí tla-
čítka Zpět.
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6.3.2.3 Vaha

Vaha

Součet hmotností

Podrobné vysvětlení straně 254

6.3.2.4 Nastavení limitů spouštění výstrah

Rozsah limitů varovných funkcí zvolíme na R-Direct a volbu potvrdíme stiskem středu
otočného kolečka.

V tomto funkčním rozsahu můžeme seřizovat varovné limity pohonu příjmových válců,
podávacích válců, 4-řadých separačních a dočišťovače.

Otáčením kolečkem zvolíme polohu zamýšleného pohonu a potvrdíme volbu stis-
kem na střed výběrového kolečka. Potom nastavíme otáčením kolečka limity výstrah
a potvrdíme stiskem na střed kolečka. Tlačítkem ZPĚT opustíme menu nebo oblast
funkce.

1 2 3 4

(1) Limit výstahy Příjmové válce
(2) Limit výstrahy Podávací válce
(3) Limit výstrahy 4-řadé separační válce
(4) Limit výstrahy Dočištění

UPOZORNĚNÍ

Dotkněte se limitů výstrah na obrazovce a tyto přesuňte nahoru nebo dolů. Takto
můžete nastavit varovné limity přímo na R-Touch.
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6.3.3 Výstražné a stavové ukazatele na R-Touch

Červené varovné ukazatele, které vedou k odstavení motoru

Tlak oleje v motoru je příliš nízký Hydraulický olej vysoká teplota

Závažné problémy v motoru,
motor ihned odstavit

Výpadek mazání rozdělovací pře-
vodovky čerpadel

Hladina chladicí kapaliny je nízká Nízký stav hydraulickeho oleje

Příliš vysoká teplota chladící
kapaliny

1

2

(1) Čas do automatického odstavení motoru
(2) Popis závad

Při některých těžkých provozních poruchách se vznětový motor po určité době
zastaví. V R-Touch se objeví chybové hlášení. Zároveň se zaznamená do paměti
chyb. Na vlastní odpovědnost může být motor opět nastartován, např. pro opuštění
železničního přejezdu.

Červené výstražné ukazatele

Aktivní omezení platnosti Příliš nízká hladina oleje v motoru

Příliš vysoká teplota chladící
kapaliny

Rozdělovací převodovka čerpadel

Stop! Příliš nízký plnící tlak Napětí baterií příliš nízké nebo
příliš vysoké (pod 24 V nebo přes
32 V)

Aktivní automatický motor-stop Příliš nízký uvolňovací tlak parko-
vací brzdy

Výstraha! Nebezpečí úrazu STOP! Hrozí kolize

Příliš vysoká teplota oleje v
motoru

Nouzový vypínač stisknut

Varování porucha nouzového
řízení

Zkontrolovat paměť chyb motoru
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Červené signalizační ukazatele problémy elektroniky

Signál otáček je v nepřípustném
rozsahu

Chyba zálohovani dat

Analog. signál v nepřípustném
rozsahu

Špatná konfigurace stroje

Zjištěno přerušené vedení nebo
zkrat

Problém komunikace s řídící jed-
notkou A03

Vnitřní chyba paměti EEPROM
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Oranžové výstražné ukazatele

Příjmové válce Podávací válce přetíženy

4-řadé separační válce přetíženy Dopravníkový pás přetížen

Dočištění je přetíženo Výložníkový pás přetížen

Příjmové válce blokovány Podávací válce blokovány

4-řadé separační válce blokovány Dopravníkový pás blokován

Dočištění je blokováno Výložníkový pás blokován

Chyba řídící jednotky motoru Mer-
cedes-Benz

Baterie nejsou nabité

Hrubý předfiltr znečistěný Jemný palivový filtr znečistěný

Znečištěný filtr vzduchu Tlak ve vzduchojemu je příliš
nízký

Uzávěrka diferenciálu přední
nápravy neni uvolněna

Uzávěrka diferenciálu zadní
nápravy není uvolněna

Nízký plnicí tlak Podpěry přední výkyvné nápravy
aktivní

Příliš nízký stav oleje v motoru Hladina motor. oleje příliš vysoká

Chyba snímače hladiny mezinádrž Příliš nízká hladina oleje v motoru

Vadné senzory plynového pedálu
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Oranžové signalizační ukazatele k obsluze

Příjem vyklopit Kryt motoru zavřít

Sklopný plech zaklopit Podesta zadní stěna zavřít

Nožní spínač „pohledu vpřed“
uvolnit

Konzoli levého joysticku zaklopit

Nožní spínač „pohledu vpřed“
stisknout

Dočišťovač otočit do prac. polohy

Nožní spínač „pohledu vpřed“
stisknout nebo nadzvihnout přihr-
novač

Výložník vyklopit více

Při spouštění strojního pohonu z
kabiny řidiče si zkontrolujte že je
nebezpečný prostor příjmu volný

Vykládací dopravník složit prosím
do transportní polohy

Sedadlo řidiče otočit vpravo Překladač spustit

Sedadlo řidiče otočit vlevo Překladač nadzvihnout

Přihrnovací hrablo do střední
polohy

Rameno protizávaží natočit
doleva

Příjem zdvihnout výše Přední nápravu lehce natočit

Příjem spustit níže Zadní nápravu lehce natočit

Startovací tlačítko uvolnit Pohon pojezdu vpřed aktivovat

Hlavní spínač řízení zajistit Prosím odjistit hlavní spínač řízení

Prosím uvolnit parkovací brzdu Prosím pedál plynu uvolnit pro
odjištění uzávěrky diferenciálu

Zadní nápravu srovnat do přímé
polohy

Uvolnit prosím nožní brzdu

Sešlápnout prosím pedál plynu Uvolnit prosím pedál plynu

Zařadit provozní režim Pole 1. stu-
peň

Provozní režim změna

Zařadit provozní režim Silnice 2.
stupeň

Provozní režim změna
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Prosim jedte pomaleji Prosím natankujte

Prosím jeďte rychleji Doplňte prosím AdBlue®

Zařadit uzávěrku diferenciálu Prosím pedál plynu úplně uvol-
něte pro změnu provozního
režimu

Provozní teplota nedosažena Analog. přepínač prosím přepnout
do neutrální pozice

Rameno protizávaží uvolnit Rameno protizávaží zajistit

Výkyvné rameno uvolnit Výkyvné rameno zajistit

Protizávaží nadzdvihnout Protizávaží spustit

Zdvihnout kabinu řidiče Spustit kabinu řidiče

Přídavná náprava zvednout Přídavná náprava aktivace

Bezpečnostní zábrany na nástupu
zajistit
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Ukazatele stavu

Podpěry přední výkyvné nápravy
aktivní

Centrální mazání v provozu

Provozní režim „Pole“ aktivní (pře-
kládka)
1. stupeň aktivni

Provozní režim „Silnice “ aktivní
(transport)
2. stupeň aktivni

Zvolen provozní režim pole, rych-
lost nezařazena
Zvolen 1. stupeň, rychlost není
zařazena

Zvolen provozní režim silnice,
rychlost nezařazena
Zvolen 2. stupeň, rychlost není
zařazena

Uzávěrka diferenciálu vpředu není
zařazena

Uzávěrka diferenciálu vzadu není
zařazena

Zvolena uzávěrka diferenciálu
vpředu, uzávěrka není ještě zasu-
nuta

Zvolena uzávěrka diferenciálu
vzadu, uzávěrka není ještě zasu-
nuta

Směr vykládání vlevo aktivní Směr vykládání vpravo aktivní

Pohon pojezdu vpřed nakládka
aktivní

Pohon pojezdu vzad nakládka
aktivní

Přídavné nápravy zdvihnout Přídavné nápravy spustit

Ukazatel pozice sedačky řidiče Přihrnovací hrablo ukazatel výšky
v procentech

Zařazen pohon stroje

Automotive jízda aktivní Ruční nastavení otáček motoru
aktivní

Parkovací brzda zapnutá Automatická parkovací brzda
aktivní

DEF Kontrolka (Diesel Exhaust
Fluid) AdBlue® Varování

Check Engine Kontrolka (AWL
varování) Zkontrolovat vznětový
motor

LIM Výstražná kontrolka, ome-
zovač točivého momentu motoru
aktivní

Kontrolka zastavení motoru, vzně-
tový motor odstavit (výkon motoru
je snížen)

Mód nakládky "ZAČÁTEK" aktivní Mód nakládky "KONEC" aktivní
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6.3.4 Ovládání osvětlení

Osvětlení stroje je ovládáno pomocí R-Touch. Toto menu se rozsvítí je-li stisknuto tla-
čítko (4) na klávesnici II po dobu 3 vteřin. Krátkým stiskem tlačítka zapnete světla tak,
jak byla naposledy navolena.

355541

4

Stěrač
1

Ovládání osvětlení

6 7 8

32 4

5
9

11
101213

14

(1) Osvětlení zapnout/vypnout
(2) Reflektory ve střeše kabiny
(3) Reflektory ve střeše kabiny
(4) Reflektory ve střeše kabiny vzadu vpravo
(5) Reflektory podvozek vlevo a vpravo
(6) Světelný program 1
(7) Světelný program 2
(8) Světelný program 3
(9) Reflektor dopravník, čištění a vykládání
(10) Reflektor zpátečka
(11) Osvětlení zadní nápravy
(12) Reflektory ve střeše kabiny vzadu vlevo
(13) Reflektory pod zrcátky vlevo a vpravo
(14) Reflektory střední špička
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6.3.4.1 Konfigurace programů osvětlení

Světelné programy 1-3 mohou být nastaveny individuálně dle vašeho přání. Zapněte
světla, která chcete mít v daném programu uložena. Pomocí dlouhého stisku progra-
mového tlačítka světel se daná konfigurace světel uloží do daného světelného pro-
gramu.

StěračOvládání osvětlení

6.3.4.2 Nástupní osvětlení

Na stroji je integrována funkce „Coming Home“ a „Leaving Home“. Pro aktivaci funkce
Leaving Home stiskněte tlačítko Leaving Home (1) ovládání ze země v otvoru pod
krytem motorového prostoru. Funkce Coming Home bude aktivována automaticky,
jakmile je vypnuto zapalování (klíček zapalování otočit z polohy I do polohy 0) zapnou
se reflektory ve střeše kabiny. Reflektory ve střeše kabiny se vypnou automaticky po
max. 6 minutách.

1
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6.3.5 Stěrač

Stěrače stroje jsou ovládány pomocí R-Touch. Toto menu se rozsvítí je-li stisknuto tla-
čítko (6) na klávesnici II po dobu 3 vteřin. Krátkým stiskem tlačítka zapnete stěrače
tak, jak byly naposledy navoleny.

355541

6

UPOZORNĚNÍ

Střerače a ostřikovače jsou ovládány pomocí sdruženého přepínače na sloupku řízení
(viz straně 62) , pouze časový interval se nastavuje v menu na R-Touch.
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Stěrač
1

6 7 8

32 4 9 1110

5

1219

1516 1417

18 13

(1) Vybrané stěrače zap-/vypnout
(2) Nastavení intervalu pauzy stěračů vlevo
(3) Nastavení intervalu chodu stěračů vlevo
(4) Stěrače vlevo
(5) Nastavení intervalu pauzy stěračů čelní sklo
(6) Stěrače program 1
(7) Stěrače program 2
(8) Stěrače program 3
(9) Stěrače vpravo
(10) Nastavení intervalu chodu stěračů vpravo
(11) Nastavení intervalu pauzy stěračů vpravo
(12) Ostřikovače skel boční a zadní
(13) Stěrač zadní vpravo
(14) Nastavení intervalu pauzy zadních stěračů
(15) Nastavení intervalu chodu stěračů vzadu vpravo
(16) Nastavení intervalu chodu stěračů vzadu vlevo
(17) Nastavení intervalu pauzy stěračů vzadu vlevo
(18) Zadní stěrač vlevo
(19) Ostřikovače skel boční a zadní

6.3.5.1 Konfigurace programů stěračů

Programy pro stěrače 1-3 mohou být nastaveny individuálně dle vašeho přání.
Zapněte stěrače které chcete mít v daném programu uloženy. Pomocí dlouhého stisku
programového tlačítka střeračů se daná konfigurace stěračů uloží do zvoleného pro-
gramu.

Stěrač
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6.4 Pravý joystick s multifunkčním tlačítkem

Joystick je nejdůležitější ovládací prvek stroje. Zde se nastavují důležité funkce stroje
ergonomicky jedním prvkem společně.

Joystick přední strana

11

13

12

14

Joystick zadní strana

RLRL
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AUTO

Rop Art. 355286aa

13
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1
Minijoystick (1)

DOPŘEDU Příjem spustit
ZPĚT Příjem zvedat

VPRAVO Rameno protizávaží natočit doleva
VLEVO Rameno protizávaží natočit doprava

Před natočením ramena protizávaží je nutné nejdříve rameno pomocí R-Select a tla-
čítka + odjistit. Rameno protizávaží natáčejte vždy opačně proti výložníku!

3

2

Tlačítko (2) pohon pojezdu vpřed

Pomocí stisku tohoto tlačítka spouštíte pohon pojezdu vpřed pouze v režimu Pole.
Opakovaným stiskem tlačítka pohon zastavíte.

Tlačítko (3) pohon pojezdu vzad

Pomocí stisku tohoto tlačítka spouštíte pohon pojezdu vzad pouze v režimu Pole,
pohon vzad běží tak dlouho, jak dlouho je tlačítko stisknuto. Pokud je stroj při nakládce
v jízdě vpřed, pohyb vpřed zastavíte stiskem tohoto tlačítka.

4

RL

L R

Křížové tlačítko (4) opěrné nohy

VPŘED VLEVO Zvedat levou opěrnou nohu
VPŘED VPRAVO Zvedat pravou opěrnou nohu

Příjmové válce pracují hlouběji v půdě
VZADU VLEVO Spouštět levou opěrnou nohu
VZADU VPRAVO Spouštět pravou opěrnou nohu

Příjmové válce pracují mělčěji v půdě

5

RL

 

RL

Křížové tlačítko (5) Přímový stůl vyklopit

VPŘED VLEVO Příjmový stůl - levá strana vyklopit
VPŘED VPRAVO Příjmový stůl - pravá strana vyklopit
VZADU VLEVO Příjmový stůl - levá strana zaklopit
VZADU VPRAVO Příjmový stůl - pravá strana zaklopit

Tím se mění i velikost odlehčovacího tlaku bočních dílu příjmového stolu
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6

Tlačítko (6) pohon stroje

TLAČÍTKO KRÁTCE STISKNOUT Pohon stroje ZAP/VYP
TLAČÍTKO STISKNOUT A DRŽET Dokládka

8 9

10

7 Tlačítko (7) Pohon příjmových a podávacích válců

TLAČÍTKO KRÁTCE STISKNOUT Zap/Vyp
TLAČÍTKO STISKNOUT A DRŽET Reverzace

Tlačítko (8) Pohon 4-řadých separačních válců

TLAČÍTKO KRÁTCE STISKNOUT Zap/Vyp
TLAČÍTKO STISKNOUT A DRŽET Reverzace

Tlačítko (9) Pohon dočištění

TLAČÍTKO KRÁTCE STISKNOUT Zap/Vyp
TLAČÍTKO STISKNOUT A DRŽET Reverzace (ne s výbavou s prosévacím

pásem)

Talčítko (10) Pohon dopravníkový pás

TLAČÍTKO KRÁTCE STISKNOUT Zap/Vyp

Multitlačítko (11) JEN v provozním režimu pole A spolu s Křížovým tlačítkem (4)
příp. (5)

obě opěrné nohy nastavit současně příp.

obě strany příjmu vyklopit současně

Multitlačítko (11)POUZE v provozním režimu „Silnice”

Zadní nápravu nastavit do středové pozice

Tlačítka (12) a (13)POUZE v provozním režimu „Silnice”

Při krátkém stisku obou tlačítek současně se aktivuje řízení všech kol

Ruční potenciometr (14)POUZE v Provozním režimu „Pole“

Změna rychlosti předku při nakládce

Ruční potenciometr (14)POUZE v provozním režimu „Silnice”.

Nastavení otáček motoru při manuální regulaci
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Pohyby joystickem POUZE v provozním režimu „Silnice”.

12

11

4 5

6

98

10

7

3
2

1

13

DOPŘEDU Tempomat ZAP
ZPĚT Tempomat VYP

VPRAVO Zadní náprava napravo
VLEVO Zadní náprava vlevo
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Pohyby joystickem POUZE v provozním režimu „Pole“

12

11

4 5

6

98

10

7

3
2

1

13

Multitlačítko (11) NENÍ stisknuto

Takto se otáčí pouze dva pohony otáčení! Směr otáčení otočného ramene je vždy
závislý na zvoleném směru vykládání!

Joystick dopředu Otáčení ramenem
Joystick dozadu Otáčení ramenem

Joystik vlevo Překladač otáčet vlevo
Joystik vpravo Překladač otáčet vpravo

Multitlačítko (11) STISKNOUT a držet

Překladač-kloubový díl

Joystick dopředu Překladač spouštět
Joystick dozadu Překladač zvedat

Joystik vlevo Překladač-kloubový díl sklopit
Joystik vpravo Překladač-kloubový díl složit
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6.5 Levý Joystick

Jakmile je konzole levého joysticku odklopena, zastaví se automaticky pohon stroje a
pojezdu.

UPOZORNĚNÍ

Všechny funkce je možné joystickem ovládat pouze tehdy, když je konzole sedadla
sklopena zcela dolu a stroj je v provozním režimu Pole I nebo Pole II. Nebo pokud je
stroj v provozním režimu Silnice I či Silnice II a hlavní vypínač řízení je odjištěn.

Pohyby joystickem

DOPŘEDU Přihrnovací hrablo spustit

ZPĚT Přihrnovací hrablo zdvihnout

VPRAVO Přihrnovací hrablo (celé) natotočit vpravo

VLEVO Přihrnovací hrablo (celé) natotočit vlevo
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16 15

17

Minijoystick (15)

DOPŘEDU Přihrnovací hrablo teleskop vysunout
ZPĚT Přihrnovací hrablo teleskop zasunout

UPOZORNĚNÍ

V menu „Speciální funkce“ můžete tyto oba dva pohyby ramene přehodit, tak jak je již
známo z euro-Maus3.

VPRAVO Desku přihrnovače otáčet vpravo (stejná funkce jako tlačítko (18))
VLEVO Desku přihrnovače otáčet vlevo (stejná funkce jako tlačítko (19))

15

17

16

Křížové tlačítko (16)

DOPŘEDU Zvýšení otáček vznětového motoru

ZPĚT Snížení otáček vznětového motoru

UPOZORNĚNÍ

Není dostupné, pokud je aktivní automotiv regulace otáček.
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Pouze v provozním režimu „Silnice”
VLEVO Ruční regulace otáček vznětového motoru

VPRAVO Automotive regulace otáček vznětového motoru
Pro přepnutí je třeba křížové tlačítko (16) stisknout a krátce podržet v odpovídajícím
směru.

Pouze v provozním režimu „Pole“
Směr vykládání vlevo/vpravo předvolba. Pro přepnutí je třeba tlačítko stisknout a
krátce podržet v odpovídajícím směru.
VLEVO Vykládání vlevo (nákladní vůz stojí z levé strany stroje)

VPRAVO Vykládání vpravo (nákladní vůz stojí z pravé strany stroje)

UPOZORNĚNÍ

Při stisku křížového tlačítka (16) vlevo/vpravo a jeho krátkém podržení, se pokaždé
mění směr otáčení otočného ramene.
Při použití skládací automatiky je rozhodující pro orientaci vykládky směr předvolený
na výložníku (viz straně 174) při vyklopení.

Brzda otáčení sedačky (17) nastavit/uvolnit

18 19

Joystick zadní
strana

Desku přihrnovače (18) otáčet vpravo

Desku přihrnovače (19) otáčet vlevo

137 / 480



Provoz
Vznetovy motor

6.6 Vznetovy motor

Shrnutí potřebných údržbových prací na motoru najdete v kapitole 7 a v originálním
návodu k obsluze a originální servisní knize společnosti Mercedes-Benz.

Pokyny jak postupovat při provozních poruchách najdete v kapitole 8 „Poruchy a jejich
odstraňování“ a v originálním návodu k obsluze od společnosti Mercedes- Benz.

11

12

5

8

14

4

10

1

23

13

(1) Otáčky motoru skutečné
(2) Otáčky motoru nastavené
(3) Info konstantní škrtící účinek (LED červená)
(4) Ukazatel okamžitá spotřeba paliva v l/h
(5) Napětí v el. systému
(8) Teplota chladící kapaliny (v pořádku do max. teploty 105 °C)
(10) Tlak pohonu pojezdu

- Šipka proti směru hodinových ručiček: vyšší tlak vpředu
- Šipka ve směru hodinových ručiček: vyšší tlak vzadu

(11) Objem palivové nádrže
(12) Objem nádrže AdBlue®

(13) Úroveň motorového oleje (zobrazena při běžícím motoru) viz straně 302
(14) Teplota motorového oleje (po překročení teploty 60 °C se již nezobrazuje)

Při problémech s motorem se na R-Touch rozsvítí následující varovné symboly:

POZOR

Nebezpečí vážného poškození motoru

– Pokud se některý z uvedených symbolů objeví na barevném terminálu, musí se
motor okamžitě vypnout a zjistit příčina výstrahy.

– Motor se smí znovu nastartovat až po jejím odstranění.

Tlak oleje v motoru je příliš nízký. IHNED STROJ ODSTAVIT a doplnit motorový olej.

Příliš nízká hladina oleje v motoru. OKAMŽITĚ doplnit motorový olej. (viz straně 302)
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Teplota chladící kapaliny je příliš vysoká. Motor odstavit, zjistit příčinu a odstranit záva-
du(např. vyčistit chladič).

Příliš nízká hladina chladící kapaliny. Motor odstavit a ihned doplnit chladicí kapalinu.

Závažné problémy v motoru! Motor OKAMŽITĚ vypněte a zavolejte zákaznický servis
Mercedes-Benz.

Chyba řídící jednotky motoru Mercedes-Benz.

Znečištěný filtr vzduchu! Provést údržbu filtru!

Hrubý palivový filtr s el. čerpadlem je znečištěný! Vyměňte filtr, případné zanedbání
bude mít za následek snížení výkonu motoru.

Jemný palivový filtr na motoru je ucpaný! Vyměňte filtr, případné zanedbání bude mít
za následek snížení výkonu motoru.

Dosaženo rezervy paliva! Jakmile se na R-Touch zobrazí tento výstražný symbol, tak
byla dosažená vámi nastavená rezerva paliva.

AdBlue®-Dosaženo rezervy. Jakmile se na R-Touch zobrazí tento výstražný symbol,
tak byla dosažená vámi nastavená rezerva AdBlue®.
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Hlaseni rezervy paliva pri %

Vystraha rezerva AdBlue pri %

Čas mazání (sek)

Automaticka reverzace valcu

20

15

210

Zap

Základní nastavení

Čas zpětného chodu (sek) 2

V menu „Základní nastavení“, podmenu „Ostatní“, v řádku „Palivo rezerva výstraha
při (%)“ můžete nastavit hranici, při které se zobrazí výstraha. Hodnota je zadávána v
procentech z celkového objemu palivové nádrže. V řádku „AdBlue®-rezerva výstraha
při %“ můžete nastavit hranici, při které se zobrazí výstraha pro rezervu AdBlue®.

UPOZORNĚNÍ

Ukazatel paliva u palivové nádrže nezobrazuje množství paliva v nádrži, které překra-
čuje hodnotu 1000 litrů.

POZOR

Nebezpečí vážného poškození motoru!
Čerpejte pouze motorovou naftu bez obsahu síry, která plní následující normy :

DIN EN 590 (max. 0,001 hmot.-% síry) (10ppm)
ASTM D975 (max. 0,0015 hmot.-% síry) (15ppm)

Následující druhy pohonných hmot nejsou schválené k použití na stroji:

– Palivo s obsahem síry nad 0,005 hmot.-% síry (50ppm)
– Palivo pro lodní motory
– Palivo pro letecké turbíny
– Topné oleje
– Metylester řepkového oleje MEŘO (bionafta)

Tato paliva způsobují nevratné poškození motoru a systému úpravy výfukových plynů
a výrazně snižují očekávanou životnost.

Do vozidel používajících vznětové motory nikdy netankujte benzín. I malé množství
benzínu může způsobit vážné poškození motoru a jeho palivové soustavy.
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6.6.1 Vznětový motor startování

Není-li pedál pojezdu při startu v klidu, je z bezpečnostních důvodů blokován jízdní
pohon. Blokování zůstává tak dlouho zapnuté, dokud není pedál uvolněn a znovu stla-
čen.

POZOR

Hrozí nebezpečí poškození stroje.
Použití chemických přípravků pro pomoc při startu (např. Startspray apod.) je výslovně
zakázáno, může to vést k poškození zdraví osob a motoru stroje.

Klíček zapalování má tři polohy:
Poloha 0: motor vypnutý/zapalování vypnuté – klíček lze vytáhnout
Poloha I: zapalování zapnuté, motor připraven ke startu
Poloha II: startování motoru (neobsazeno)

355541

Motor se startuje prostřednictvím START tlačítka  a tlačítkem STOP  nebo
klíčkem zapalování vypíná.

UPOZORNĚNÍ

Po každém startu motoru je ventilátor chlazení na krátkou dobu automaticky reverzo-
ván. Zabraňuje se tím usazování nečistot na radiátoru chladiče (listí atd.) a snižování
jeho účinnosti.

Pokud se nepodaří motor ihned nastartovat, elektronika po určité časové prodlevě
startér vypne. Po zhruba 2 minutách, až se startér dostatečně ochladí, je teprve
možné startování opakovat.

Nejde-li motor z důvodu zábrany startování nastartovat, rozsvítí se v R-Touch násle-
dující varovný symbol: 

Tento varovný symbol a následující, blikají v R-Touch střídavě:

Prosim zadní část podesty
vyklopit nahoru

Kryt motoru zavřít
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6.6.2 Vznětový motor vypnout

Nechte motor před vypnutím ještě krátce běžet na volnoběh. Bude-li motor odstaven
při vyšších otáčkách, turbodmychadlo běží dále i po snížení tlaku oleje
a tím může dojít k poškození nedostatečně mazaných ložisek turbodmychadla.

– Klíček zapalování do pozice 0 
nebo

– stiskněte tlačítko STOP

6.6.3 Nastavení otáček motoru

Provozní režim „Silnice“

Na levém joysticku je možné pomocí přepnutí křížového přepínače (16) vlevo/vpravo
přepínat mezi jízdou s ruční regulací otáček motoru  (doleva) a jízdou automotive

 (doprava). Pro přepnutí je třeba křížové tlačítko (16) stisknout a krátce podržet v
odpovídajícím směru.

15

17

16

Nastavení otáček motoru automatické (automotive jízda)
Při jízdě automotive se změna otáček motoru provádí výhradně pedálem jízdy.

14

Nastavení otáček motoru ruční
V provozní režimu „Silnice“ se při ručním nastavení otáček motoru otáčky nastavují
pomocí ručního potenciometru (14). Nejvyšší hodnota otáček motoru je potom cca.
1500 min-1. Tato možnost je nejlepší pro jízdu po nerovné vozovce.
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Provozní režim „Pole“:
Regulace otáček se provádí ručně pomocí křížového stisku tlačítka (16) vpřed/vzad na
levém joysticku.

Křížové tlačítko (16) krátce stisknout: otáčky se zvýší s každým stiskem o 25 ot. min-1.

Křížové tlačítko (16) krátce stisknout: otáčky se sníží s každým stiskem o 25 ot. min-1.

Křížové tlačítko (16) stisknout a držet stisknuté: otáčky se budou plynule zvyšovat tak
dlouho, dokud nebude tlačítko opět uvolněno.

16

Pohon stroje ZAP/VYP

Po zapnutí pohonu stroje se otáčky vznětového motoru automaticky nastaví na hod-
notu, která byla nastavena při posledním vypnutí strojního pohonu. Po odpojení stroj-
ního pohonu se otáčky motoru nastaví automaticky na volnoběh (Vyjímka „Dobíjení“
viz straně 235).
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6.6.4 Omezení výkonu SCR System

Vznětový motor stroje je dodáván s motorovou certifikaci Třída 4 Finální.

Jsou tři druhy omezení výkonu v souvislosti se systémem SCR:

– Nádrž AdBlue prázdná
– Kvalita AdBlue® nevyhovuje schváleným evropským standardům případně

hodnotám uváděným EPA
– SCR Systemová chyba (zkrat, vadný díl atd.)

Kterýkoliv z výše uvedených případů vede k tomu, že dojde k blikání příp. svícení kon-
trolek na R-Touch a současně k cílenému omezení výkonu systémem SCR.

DEF Kontrolka (Diesel Exhaust Fluid) AdBlue® Varování

LIM Výstražná kontrolka, omezovač točivého momentu motoru aktivní

Kontrolka zastavení motoru, vznětový motor odstavit (výkon motoru je snížen)

Check Engine Kontrolka (AWL varování) Zkontrolovat vznětový motor
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6.6.4.1 Omezení výkonu AdBlue stav hladiny

AdBlue stav nádrže Dopad na systém Výkon

cca. 10% – 7,5% DEF Kontrolka svítí Normální

cca. 7,5 % – 5 % DEF Kontrolka bliká
LIM Kontrolka svítí

Redukce krouticího momentu na 75%
jmenovité hodnoty

Nízká redukce

cca. 5 % – 2,5 % DEF Kontrolka bliká
LIM Kontrolka bliká

Redukce krouticího momentu na 50%
jmenovité hodnoty
Redukce otáček na 60% jmenovité
hodnoty

Silná redukce

cca. 2,5 % – 0 % DEF Kontrolka bliká
LIM Kontrolka bliká
Kontrolka Zastavení motoru svítí

Redukce kroutícího momentu na 20%
jmenovité hodnoty
Redukce na volnoběžné otáčky

Začátek kom-
pletní redukce

AdBlue 0% DEF Kontrolka bliká
LIM Kontrolka bliká
Kontrolka Zastavení motoru bliká

Motor běží ve volnoběžných otáčkách

Kompletní
redukce

UPOZORNĚNÍ

Tento druh omezení výkonu je pouze dočasný, po doplnění stavu nádrže se omezení
výkonu automaticky vypne.

DEF Kontrolka (Diesel Exhaust Fluid) AdBlue® varování

LIM výstražná kontrolka, omezovač točivého momentu motoru aktivní

Kontrolka zastavení motoru, vznětový motor odstavit (výkon motoru je
snížen)
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6.6.4.2 Omezení výkonu AdBlue kvalita/Systémová chyba

Chyba Dopad na systém Výkon

Sytémová chyba při
rozeznání špatné kvality

DEF Kontrolka se rozsvítí po 60-ti minu-
tách na dobu 60-ti minut

Normální

60 min. po rozpoznání DEF Kontrolka bliká
LIM Kontrolka svítí

Redukce krouticího momentu na 75%
jmenovité hodnoty

Nízká redukce

180 min. po rozpoznání DEF Kontrolka bliká
LIM Kontrolka bliká

Redukce krouticího momentu na 50%
jmenovité hodnoty
Redukce otáček na 60% jmenovité
hodnoty

Silná redukce

230 min. po rozpoznání DEF Kontrolka bliká
LIM Kontrolka bliká
Kontrolka Zastavení motoru svítí

Redukce kroutícího momentu na 20%
jmenovité hodnoty
Redukce na volnoběžné otáčky

Začátek kom-
pletní redukce

240 min. po rozpoznání DEF Kontrolka bliká
LIM Kontrolka bliká
Kontrolka Zastavení motoru bliká

Motor běží ve volnoběžných otáčkách

Kompletní
redukce

U všech chyb v systému SCR, jako kupříkladu chyba čerpadla močoviny, interní chyba
ACM, jsou dopady na systém shodné jako v případě špatné kvality AdBlue. Zároveň
při systémové chybě „Check Engine“ svítí nepřetržitě kontrolka.

DEF Kontrolka (Diesel Exhaust Fluid) AdBlue® varování

LIM výstražná kontrolka, omezovač točivého momentu motoru aktivní

Kontrolka zastavení motoru, vznětový motor odstavit (výkon motoru je
snížen)

Check Engine kontrolka (AWL varování), zkontrolovat vznětový motor
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6.6.4.3 Průběh omezení výkonu-popis

Rozpoznání chyby Výstraha Nízká redukce

 
(během 15-ti min.)

Čas v minutách

Kr
ou

tic
í m

om
en

t

Silná
redukce

Kompletní
redukce

80%

60%

40%

20%

0%

100%

0 60 120 180 240

100% - 75% Kroutící moment
100% - 60% Jmenovité otáčky (25 min.)
75% - 50% Krout. moment (1% / 25 min.)

60% - Motor běží ve volnoběžných ot. (10 min.)
50% - 20% krout. moment (10 min.)

6.6.5 Změny příp. dodatky návodu k provozu motoru Mercedes-Benz

Pro motory od společnosti Mercedes- Benz, které jsou instalovány ve strojích Ropa,
musí být vždy brány v úvahu dále uvedené položky:

Instalovaný vznětový motor je typ OM 936 LA s výkonem 260kW a s krout.
momentem 1400N/m. Pro tyto motory lze použít pouze díly, které jsou určené
návodem k obsluze Mercedes-Benz pro tento konkrétní typ, nebo díly které jsou
společné pro všechny typy motorů Mercedes-Benz.
Všechny motory jsou dodávány bez žhavícího startovacího systému, ale s motoro-
vou brzdou. Řízení je prováděno řídící jednotkou CPC4 prostřednictvím rozhraní
CAN-Bus. Tato řídící jednotka se nachází v hlavním rozvaděči elektrického roz-
vodu. Systém následné úpravy výfukových plynů stroje je řízen ACM. Nachází se
přibližně uprostřed na rámu stroje vlevo nad zadní stranou převodovky řazení.
Výstražné kontrolky elektroniky a stopkontrolky uvedené v návodu k obsluze Mer-
cedes-Benz, jsou na strojích ROPA součástí varovných symbolů obsažených na
R-Touch. Význam varovných ukazatelů na R-Touch je identický s významem sym-
bolů v návodu k obsluze Mercedes-Benz. Jakmile se na R-Touch rozsvítí ukaza-
tel STOP, je nutné motor okamžitě odstavit, protože se jedná o vážnou poruchu
motoru, která by mohla vést při dalším provozu k totálním škodám motoru. Kont-
rolka „Nabíjecí proud“ je u strojů ROPA rovněž obsažena mezi varovnými ukazateli
na R-Touch.
Diagnostická zásuvka (X-340 (1)) pro elektroniku motoru se nachází v hlavním roz-
vaděči vpředu zcela nahoře.
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1

Tlačítko START/STOP na motoru je vyřazené z funkce.
Na motoru se namísto originálního olejového výpustného šroubu nachází speciální
olejový výpustný ventil. Slouží k usnadnění při výměně motorového oleje.
V návodu k obsluze stroje je uveden nouzový vypínač pro plný výkon stroje
(Override). Tento vypínač není montován na motorech s certifikací Třída 4 Final.
Údržbu prováděnou zákaznickým servisem Mercedes-Benz si nechávejte prosím
potvrdit do přiložených originálních formulářů firmy Mercedes-Benz.

Návod k obsluze Mercedes-Benz je absolutně závazný a je dodán v originální verzi se
strojem.

6.7 Provozní režimy "Pole" a "Silnice"

V R-Touch se objeví symbol („pole“/„silnice“) dle momentálně aktivního provozního
režimu.

Vozidlo může být používáno s následujícími převody:

Provozní režim
„Pole I“:

= Nakládka

Provozní režim
„Pole II“:

= Tento režim sice může být zapnutý, ale v praxi
nepřináší žádný užitek, protože je při něm odpojen
náhon na všechna kola.

Provozní režim
"Silnice I"

= Pomalá jízda po silnici s pohonem všech kol

Provozní režim
„Silnice II“:

= Rychlá jízda po silnici bez pohonu všech kol.

POZOR

Nebezpečí vážného poškození pojezdového ústrojí stroje!
V provozním režimu "zajíc", především v jízdě z kopce,
u varianty 1 s jedním hydromotorem, v žádném případě nejezděte rychleji než
35 km/h
u varianty 2 se dvěma hydromotory, v žádném případě nejezděte rychleji než
45 km/h.

– Přizpůsobte svůj styl jízdy, aby vám vyhovoval
– Do příkrých svahů najíždějte sníženou rychlostí
– Pro nouzové brždění stroje používejte nožní brzdu
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6.7.1 Provozní režim změna

– Při změně provozního režimu pedál plynu úplně uvolněte a zastavte stroj.
– Zvolte pomocí tlačítka (1) a (2) na klávesnici I požadovaný provozní režim.

V provozním režimu Pole se nástupní žebřík vyklopí a výstražné tabule na přihrnovači
zdvihnou nahoru.

Rychlosti jízdy:
Provozní režim „Pole I“: 0-0,7 km/h
Provozní režim „Silnice I“: 0-10,3 km/h
Provozní režim „Silnice II“: 0-32 km/h (nebo 40 km/h, 25 km/h)

Postup řazení :
– Zařaďte parkovací brzdu.
– Motor nastavte na volnoběh.
– Zvolte pomocí tlačítka (1) a (2) na klávesnici I požadovaný provozní režim a rychl.

stupeň:
Tlačítkem (1) zvolit provozní režim "želva"/"zajíc"
Tlačítkem (2) zvolit rychl. stupeň "I"/"II"

– Při změně provozního režimu je slyšet zvuk ("klapnutí").
– Bliká-li LED na obou tlačítkách a symbol na R-Touch je podsvícen oranžově, je pře-

vodovka předřazena.
Uvolněte parkovací brzdu a popojeďte velmi opatrně (!) a pomalu vpřed nebo
vzad. Převodovka nyní slyšitelně přeřadí. Přesto kontrolujte na R-Touch, zda je
symbol zvoleného druhu pohonu podsvícen bíle a LED na tlačítkách svítí.

355540

1 2

POZOR

Nebezpečí vážného poškození převodovky.
Bezpodmínečně dodržujte výše uvedená upozornění! Poškození převodovky vzniklá
nedodržováním nebo jen částečným dodržováním výše uvedených upozornění nespa-
dají do garančního plnění!
Tlačítka pro přepínání provozních režimů mohou být použita POUZE pokud je stroj v
naprostém klidu (0,0 km/h). Zároveň musí být ve vzduchové soustavě dostatečný tlak
vzduchu. To je v případě, jakmile zmizí v R-Touch následující symbol . Pokud nebu-
dete dbát tohoto upozornění, může dojít ke zničení převodovky.
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6.7.2 Řazení uzávěrky diferenciálu

Uzávěrku diferenciálu přední a zadní nápravy lze ovládat nezávisle každou zvlášť. Na
přední nápravě se uzávěrka zapíná a vypíná tlačítkem (3) a na zadní tlačítkem (4) na
klávesnici I.

355540

3 4

POZOR

Nebezpečí těžkého poškození nápravy.
Pokud nebudete dbát tohoto upozornění, může být zničeno ozubení uzávěrky diferen-
ciálu.

– Tlačítko uzávěrky diferenciálů může být zapnuto JEN když stroj stojí (0,0 km/h).
– Při zařazené uzávěrce diferenciálu nepoužívat nikdy řízení s pevným kloubem!

Před zařazením nastavte kola vždy do přímého směru! Díly přenášející kroutící
moment (diferenciál, kloubové hřídele, planetové převody atd.) budou velmi silně
namáhány.

UPOZORNĚNÍ

Pokud je za velmi nepříznivých půdních podmínek nedostatečná trakce, zařaďte nej-
prve uzávěrku přední nápravy.
Uzávěrku zadní nápravy zařazujte až tehdy, pokud by ani po zařazení uzávěrky na
přední nápravě nebylo možné dále pokračovat ve výkonu. K zamezení škod na nápra-
vách jsou kola vždy mírně vytočena z přímé pozice.

Jestliže je přední nebo zadní náprava velmi napjatá, potom nejde uzávěrku zařadit.

Uzávěrku diferenciálu zařazujte jen pokud je to nezbytně nutné. Při běžných pod-
mínkách na skládce a pokud je správně nastavena hloubka příjmu, jeho odlehčení a
pozice protizávaží, není nutné uzávěrku diferenciálu používat.
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Řazení uzávěrky diferenciálu

– Při řazení uzávěrky diferenciálu pedál plynu úplně uvolněte a zastavte stroj.
– Stiskněte tlačítko (3) na klávesnici I.
– Symbol na R-Touch se rozsvítí, pokud není náprava v pozici umožňující zařa-

zení uzávěrky. LED kontrolka bliká.
– Symbol na R-Touch se rozsvítí, pokud je uzávěrka úspěšně zařazena. LED kont-

rolka rozsvítí.

Řazení uzávěrky diferenciálu zadní nápravy:
Nelze samostatně zařadit uzávěrku pouze na zadní nápravě. Uzávěrku na zadní
nápravě lze zařadit je tehdy, pokud je předtím zařazena uzávěrka přední nápravy.
Naproti tomu, pokud je odpojena uzávěrka na přední nápravě, uzávěrka na zadní
nápravě se odpojí automaticky.

– Při řazení uzávěrky diferenciálu pedál plynu úplně uvolněte a zastavte stroj.
– Stiskněte tlačítko (4) na klávesnici I.
– Symbol na R-Touch se rozsvítí, pokud není náprava v pozici umožňující zařa-

zení uzávěrky. LED kontrolka bliká.
– Symbol na R-Touch se rozsvítí, pokud je uzávěrka úspěšně zařazena. LED kont-

rolka rozsvítí.

UPOZORNĚNÍ

Zadní náprava je při zařazené uzávěrce diferenciálu řiditelná jen omezeně. Pokud je
třeba větší rozsah řízení zadní nápravy je nutné uzávěrku vyřadit.

Uzávěrka diferenciálu přední nápravy není uvolněna

Uzávěrka diferenciálu zadní nápravy není uvolněna

Vyřazení uzávěrky diferenciálu

– Pomocí tlačítka (3) na klávesnici I vypnete uzávěrky obou náprav. LED kontrolka
nesvítí.

– Pomocí tlačítka (4) na klávesnici I vypnete uzávěrku diferenciálu zadní nápravy.
LED kontrolka nesvítí.

– Rozsvítí-li se po vypnutí uzávěrky v R-Touch jeden z následujících symbolů:  -
 je některá náprava pod napětím a proto není uzávěrka diferenciálu ještě plně

vyřazena. Náprava se uvolní, pokud volantem několikrát zatočíme sem a tam.

Při zařazeném provozním režimu "Silnice II" jsou uzávěrky diferenciálu automaticky
odpojeny.
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6.8 Jízda

Elektronická regulace pomáhá řidiči i životnímu prostředí prostřednictvím automotiv
způsobu jízdy.

Jízda automotiv znamená, že rychlost jízdy je volená tlakem na plynový pedál. Elek-
tronika reguluje hydrostatický pohon a dieselmotor tak, že zvolená rychlost je udržo-
vána s nejnižšími možnými otáčkami motoru nezávisle na tom, zda jedete do kopce
nebo z kopce.

Rychlost jízdy regulujeme plynovým pedálem. Čím více sešlápnete pedál, tím rychleji
stroj jede. Jakmile pedál plně uvolníte, stroj silně odbržďuje hydrostatickým převodem.

3
4

5

(3) Nožní řazení směru jízdy
(4) Brzdový pedál
(5) Plynový pedál
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Hydrostatický pohon pojezdu je velmi bezpečný. 
Navíc následující opatření zvyšují jeho bezpečnost, pokud dojde k jeho poruše. Má-li
stroj po uvolnění pojezdového pedálu zůstat stát, je možené pomocí zařazení parko-
vací brzdy (1) aktivovat bezpečnostní pojistku.

2

1

Tato pojistka obchází standardní hydraulický okruh a otevírá pojistný ventil, který
pojezdový pohon odpojí okamžitě.
Pokud ani tato všechna bezpečnostní opatření nezastaví stroj dostatečně rychle,
je nejrychlejší vypnout motor tlačítkem STOP (2) nebo vypnutím zapalování. (viz
straně 84) (viz straně 142)

NEBEZPEČÍ

Při zařazení parkovací brzdy a nebo vypnutí zapalování za jízdy stroje hrozí
vážné nebezpečí nehody a vážných, nebo i smrtelných zranění.

– Tento způsob NOT-STOP nouzového zastavení použijte jen v nejnutnějším a kraj-
ním případě a pokuste se zapnutím výstražných blikačů a pomocí signalizace
několikerým stiskem brzdového pedálu upozornit a varovat ostatní účastníky pro-
vozu.

Pohybuje-li se vozidlo po přeřazení na provozní režim „zajíc“ jen velmi pomalu, objeví
se na R-Touch symbol: např. "Prosím přesuňte vyložník do přepravní polohy" .
Zásobník je zcela složen pro jízdu po silnici.

Při malém plnícím tlaku hydrostatického převodu (15 bar) se objeví oranžový varovný
symbol: Zastavte a volejte servis!
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Nemůže-li se stroj dát do pohybu, příčina se zobrazí na R-Touch:

Prosim uvolnit parkovaci brzdu.

Uvolněte prosím nožní brzdu.

Tlak ve vzduchojemu vzduchové brzdy je příliš
nízký!

Chyba senzoru pedálu plynu!

Příliš nízký uvolňovací tlak parkovací brzdy!

Příliš nízký plnící tlak hydrostatického převodu
(12bar)!

Volejte servis

6.8.1 Provozní režim „Silnice“

Pří jízdě po silnici můžete volit mezi automotive jízdou nebo jízdou s ruční regulací
otáček motoru (ruč. potenciometr na pravém joysticku viz straně 142 ).

6.8.1.1 Omezení rychlosti studeného vznětového motoru

Při teplotách motorového oleje pod 60 °C motorová brzda (viz straně 164) není
aktivní, rychlost jízdy je omezena na 20 km/h. Jakmile je pojezdovým pedálem nasta-
vena rychlost nad 20 km/h objeví se v R-Touch upozornění .

Teplota oleje motoru příliš nízká
cekejte prosim

Aktuální hodnota teploty motorového oleje (1) se zobrazuje do dosažení hodnoty
60 °C v zobrazovacím poli Provozní údaje. Jakmile je dosaženo teploty 60 °C, můžete
jet rychlostí (dle varianty stroje) až 40 km/h.

1
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6.8.1.2 Volba směru jízdy (vpřed/vzad) provozní režim "Silnice"

Nožní spínač směru jízdy (3)
NENÍ STISKNUT Směr jízdy „vpřed”
STISKNUTO Směr jízdy „vzad”

3 5

(3) Nožní řazení směru jízdy
(5) Plynový pedál

UPOZORNĚNÍ

Pouze při couvání na rychl. stupeň „silnice II“ se musí pro přeřazení zpátečky pojez-
dový pedál (5) úplně uvolnit. Potom počkejte, až stroj úplně zastaví (0,0 km/h). Teprve
potom smíte šlápnout na „tlačítko směru jízdy“ a držet jej stisknuté. Stroj couvá po
dobu stisknutého pedálu.

Při provozním režimu „silnice I“může být směr jízdy změněn při nejnižší možné rych-
losti.
Při couvání vždy zazní varovný signál, aby ostatní osoby věnovaly pozornost pohybu
vzad. Současně se automaticky zapnou oba zadní reflektory.

POZOR

Nebezpečí vážného poškození stroje.
Pamatujte při couvání na to, že rameno protizávaží musí být vždy v dostatečné výšce
od terénu. Při couvání do svahu hrozí kolize protizávaží s terénem.

155 / 480



Provoz
Jízda

6.8.1.3 Tempomat

Pro pohodlí řidiče je vozidlo vybaveno tempomatem. Rychlost v provozním režimu „sil-
nice II“ lze ovládat pouze buď změnou tlaku na pedál plynu nebo přednastavit v tem-
pomatu.

12

11

4 5

6

98

10

7

3
2

1

13

6.8.1.3.1 Zapnutí tempomatu

Tempomat může být zařazen jen pokud jsou splněny následující podmínky:
Zařazen režim „pole II“ (zobrazeno v R-Touch),
Konzole levého joysticku zaklopena,
Rychlost jízdy vyšší než 10 km/h.

Takto zařadíte tempomat:
– rychlost jízdy zvolit pedálem pojezdu.
– Pravý joystick zatlačit zcela dopředu. V R-Touch se rozsvítí LED kontrolka vedle

rychlosti jízdy zeleně.

156 / 480



Provoz
Jízda

Tempomat převezme rychlost, která je momentálně zadaná pedálem plynu v oka-
mžiku zatlačení joysticku vpřed.

Tato rychlost nemusí nutně odpovídat okamžité rychlosti jízdy.

Příklad:

Momentální rychlost jízdy je 11km/h. Řidič rychle sešlápne plyn. pedál až na doraz.
Plynový pedál zadá stroji maximální rychlost. Stroj začne zrychlovat. V tomto oka-
mžiku je zapnut tempomat. Tempomat rychlost přebírá z plynového pedálu (= Maxi-
mální rychlost). Jestliže chceme rychlost během jízdy krátce zvýšit, vždy můžeme
tempomat přenastavit tlakem na pedál plynu. Jedete-li rychleji než je nastavená rych-
lost, je sice tempomat zařazen, ale při jízdě začne působit účinek tempomatu až po
uvolnění plynového pedálu. Jakmile uvolníme pedál plynu, jede stroj dále nastavenou
rychlostí na tempomatu.

6.8.1.3.2 Vypnutí tempomatu

Před vyřazením tempomatu vždy sešlápněte pojezdový plynu tolik, až převezmete
nastavenou rychlost pedálem. Tím zabráníte náhlému odbrždění stroje při vyřazení
tempomatu.

Pro vyřazení tempomatu zatáhněte krátce pravým joystickem zcela vzad. Další mož-
ností vypnutí tempomatu je:

– Dotyk brzdového pedálu
– Stisk nožního přepínače směru jízdy
– Stisk nouzového vypínače
– Zařadit parkovací brzdu
– Nadzdvihnutí levé konzole joysticku

6.8.2 Jízda v provozní režimu „Pole“

V provozním režimu pole je pojezdový pohon ovládán výlučně tlačítky (2) a (3) a
pomocí potenciometru (14) na pravém joysticku.
Pokud je pomocí tlačítka (2) aktivována jízda vpřed, rozsvítí se na terminálu symbol

Tímto tlačítkem zapnete jízdu vpřed. Opakovaný stisk knoflíku potenciometru zastaví
pojezdový pohon.
Odpojení strojního pohonu ( žluté tlačítko strojní pohon (6)) vypne pohon pojezdu tak-
též.

Rychlost jízdy (=rychlost posunu) při nakládání se nastavuje ručním potenciometrem
(14).
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(27) Stupnice nastavení ruč. potenciometru (14)
(28) Stav pojezdového pohonu (pouze při překládání)

Nastavenou rychlost je možné až do její maximální hodnoty ovládat pojezdovým
pedálem. Tato funkce umožnuje rychlé najetí na začátek skládky.

6.8.2.1 Automatický posuv

Po každém zapnutí zapalování a po každé změně provozního režimu (zajíc ↔ želva)
se po zapnutí strojního pohonu (žluté tlačítko (6)) na R-Touch rozsvítí následující pole
volby:

Zapnout automatickou aktivaci pojezdu?

Nyní stiskněte potvrzovací tlačítko (29) nebo zamítací tlačítko (30).

Potvrzovací tlačítko (29) aktivuje automatiku pohonu pojezdu. Zapněte nyní stiskem
tlačítka (2) posuv. Po vypnutí pohonu stroje bliká v zobrazovacím poli status pohonu
pojezdu (28) . To znamená, že při příštím zapnutí strojního pohonu se automaticky
zapne jízda vpřed (jakmile se spustí příjmové válce). Potom již není nutné mačkat na
tlačítko (2). Tato funkce zůstává aktivní do následující změny provozního režimu nebo
do vypnutí zapalování. Stisknutím tlačítka (3) se automatika posuvu z bezpečnostních
důvodů vždy vypne.

158 / 480



Provoz
Jízda

Musíte-li takto odpojenou automatiku přesto znovu zapnout, je to možné v menu „Spe-
ciální funkce“ v odstavci „Pojezdový pohon automatika“.

Speciální funkce

Mód nakládky

Automatika pohonu pojezdu

Centrální mazání

Přihrn. hrablo nahoru dolů

Servis palivový filtr

Rychloběh čistícího pásu

Nakládka

Zap

Auto

Maus5

Vyp

Vyp

B638 tlak paliva jemný filtr

6.8.2.2 Jízda vzad v provozním režimu „Pole“

6

314

2

Je-li tlačítkem (3) aktivována jízda vzad, rozsvítí se na terminálu následující symbol
.

Pomocí stisku tohoto tlačítka spouštíte pohon pojezdu vzad v režimu Pole, pohon vzad
běží tak dlouho, jak dlouho je tlačítko (3) stisknuto. Pokud je stroj při nakládce v jízdě
vpřed, pohyb vpřed zastavíte stiskem tohoto tlačítka. Při jízdě vzad není možné regu-
lovat rychlost jízdy otočným knoflíkem potenciometru. Stroj jede vzad vždy maximální
možnou rychlostí.

Navíc lze pojezdový pohon zastavit tak, jak je dále uvedeno:
– Nouzový vypínač stisknout
– Nožní řazení směru jízdy stisknout
– Zařadit parkovací brzdu
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6.9 Jízda po silnici

6.9.1 Všeobecně

Stroj je považován na území Evropské unie za samojízdný pracovní stroj. Tento druh
vozidel podléhá zcela zvláštním ustanovením a podmínkám, které se mezi jednotli-
vými zeměmi mohou lišit. V rámci jedné země jsou navíc možné rozdíly v jednotlivých
podmínkách, které stanovuje příslušný úřad správy silniční dopravy. Na individuální
přání může být stroj schválen také jako motorové vozidlo. V tomto případě mohou pla-
tit částečně odchylná ustanovení, nežli je zde uvedeno.
Provozovatel musí v každém případě zajistit, aby byl stroj vybaven regionálně požado-
vanými zařízeními a pomůckami, jako např. výstražným trojúhelníkem nebo svítilnou
apod. a tyto byly stále ve stroji přítomny a v provozuschopném stavu.

UPOZORNĚNÍ

Firma ROPA výslovně upozorňuje na to, že řidič a majitel stroje zodpovídají za to, že
budou dodrženy dané předpisy a podmínky schválení k provozu na pozemních komu-
nikacích.

Pro jízdu na veřejných komunikacích v oblasti České a Slovenské republiky platí
všeobecně:

– Dočišťovač a následně i vyložník musí být složen vždy v poloze pro přepravu po
silnici.

– Rameno s protizávažím je složeno v ose stroje a následně zajištěno.
– Protizávaží je skopeno až k dorazu.
– Rameno je zajištěno.
– Kabina je spuštěna dolu až k dorazu.
– Příjmový stůl zdvihnutý až k dorazu.
– Sklopné plechy jsou složené, opěrné nohy zdviženy na doraz, výstražné desky při-

hrnovadla složené.
– Obě strany přímového stolu složené k dorazu.
– Přihrnovadlo je ve středové pozici, ve vodorovné poloze a přitažené až ke střední

špičce.
– Deska přihrnovače je příčně vůči směru jízdy.
– Jsou vypnuty podpěry výkyvných náprav.
– Je navolen provozní režim „Silnice II“.
– Sedalo řidiče je otočené do směru jízdy a zajištěné.
– Kola zadní nápravy jsou natočena do přímého směru.
– Je zajištěno řízení zadní nápravy (hlavní spínač řízení v poloze zajištěno!).
– Všechy pracovní světlomety jsou vypnuté.
– Pomocné schůdky na palivové nádrži jsou vyklopené nahoru a zajištěné.
– Provozní a přepravní bezpečnost stroje, především co se týká funkcí správného

řízení a ovládání stroje je třeba důkladně zkontrolovat a zajistit.
– Spustit přídavné nápravy pro jízdu na veřejných komunikacích. Ujistěte se bezpod-

mínečně před spuštěním přídavné nápravy, zda se v jejím dosahu nezdržují nějaké
nepovolané osoby!
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Další podmínky k provozu stroje:
Při jízdě na otevřené silnici a cestách jsou v závislosti na denní době zapnuté žluté
majáky.

Před jízdou na otevřené silnici a cestách je potřeba stroj vyčistit tak, že:
Přípustná celková hmotnost nesmí být překročena,
všechna výstražná označení jsou perfektně rozeznatelná,
všechny blikače a světelná zařízení jsou čistá a funkční.

Jako samojízdný pracovní stroj s nejvyšší rychlostí max. 40 km/h–32 km/h nebo
25 km/h podléhá stroj povinnosti uvedení do provozu a přidělení registračních značek.
K tomu je povinnost pojistit vozidlo povinným pojištěním proti způsobeným škodám
podle platných regionálních předpisů.

Následující podmínky je třeba vždy splnit:
Vždy použijeme způsobilou osobu, která řidiči vozidla bude podávat potřebné
zprávy pro řízení vozidla (např. na křižovatkách a odbočkách, při couvání nebo při
ztížených povětrnostních podmínkách), aby byla zajištěna bezpečnost jízdy.
Řízení zadní nápravy smí být zařazeno jen krátkodobě na projíždění těsných zatá-
ček sníženou rychlostí.
Jako řidiče a doprovodný personál (pro navádění) určíme výhradně zkušené, způ-
sobilé osoby znalé místních poměrů.
Vozidlo může na otevřené silnici a cestách být řízeno jen řidičem, který má
potřebné a platné oprávnění (řidičský průkaz). Řidič má vedle platného řidičského
průkazu i obecné firemní oprávnění k řízení stroje a platnou výjimku k provozu po
pozemních komunikací v originále.
Výstražná vesta, lékárnička a výstražný trojúhelník musí být vždy v dosahu.
Na plošině před kabinou nesmějí být za jízdy žádné osoby.
Majitel nebo provozovatel je povinen před nasazením stroje provést zaškolení o
zvláštních povinnostech pro bezpečné řízení stroje. Písemné zaškolení je řidičem
potvrzeno a podepsáno. Majitel stroje má toto potvrzení uschované minimálně
jeden rok. Jeden výtisk zaškolení najdete v kapitole 9 (viz straně 469). ROPA
doporučuje tento výtisk před vyplněním zkopírovat.
Jak již bylo zmíněno, mohou místně příslušné dopravní úřady stanovit dodatečné
nebo od zavedených zvyklostí odlišné podmínky. To konečně záleží na odpověd-
nosti držitele a řidiče vozidla se o těchto ustanoveních informovat a tyto také dodr-
žovat.
Budou-li dodatečně měněny díly nebo funkce vozidla, které jsou pro stroj kvali-
tativně předepsány, zanikne typové schválení a musí se vyžádat nové „Obecné
typové schválení“ územně specifickou správní cestou.

6.9.2 Přídavné nápravy

Při jízdě po silnici jsou přídavné nápravy vždy aktivovány. Nejvyšší rychlosti je možné
dosáhnout pouze s aktivní přídavnou nápravou.

Přídavná náprava se aktivuje stiskem tlačítka (5). Pokud LED indikace svítí, jsou pří-
davné nápravy spuštěné. Na R-Touch se rozsvítí symbol .
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5

Při jízdě v terénu se nesmí přídavná náprava používat a proto je zvednutá. Pokud pře-
pněne z provozního režimu "Silnice" do režimu "Pole" v okamžiku, když je přídavná
náprava spuštěna, zobrazí se na R-Touch následující varovné hlášení . Přídavná
náprava se zdvihá stiskem tlačítka (5). Pokud LED indikace svítí, přídavné nápravy se
zdvihají. Na R-Touch se objeví symbol .
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6.10 Brzdy

Brzdy vozidla jsou pneumaticky ovládané suché bubnové. Brzdy jsou z bezpečnost-
ních důvodů provedeny ze dvou nezávislých brzdných okruhů:

Provozní brzdy, které jsou ovládány brzdovým pedálem na podlaze v kabině řidiče.
Parkovací brzdy ovládané sklopným spínačem v konzoli.

Parkovací brzda účinkuje pouze na přední nápravu. Provozní brzda zadní nápravy je
ovládaná pneumaticky, ale spouští se hydraulicky.

NEBEZPEČÍ

Vadné brzdy ohrožují život.

– Před každou jízdou zkontrolujte funkci brzd!
– Brzdy podrobujte pravidelně důkladným zkouškám!
– Seřizování a opravy brzd může provádět jen zaškolený odborný personál.

6.10.1 Provozní brzda

Provozní brzdy jsou ovládány levým pedálem na podlaze v kabině řidiče. Fungují jen
pokud je v pneumatickém systému dostatečný tlak. Není-li provozní brzda dostatečně
funkční (např. příliš nízký plnící tlak), objeví se v R-Touch následující varovný symbol

.

4 5

(4) Brzdový pedál
(5) Plynový pedál

NEBEZPEČÍ

Jakmile se v R-Touch objeví varovný symbol problémů s brzdami, vzniká nebez-
pečí ohrožení života řidiče, osob v blízkém okolí stroje a i ostatních účastníků
silničního provozu.

– Provoz stroje je nutné ihned zastavit.
– Stroj odstavte tak, aby nebyl nikdo ohrožen a omezen.
– Stroj je nutné zajistit zakládacími klíny a dále parkovací brzdou proti rozjetí.
– Strojem můžete opět manipulovat po odstranění příčiny poruchy odborným perso-

nálem a pokud stroj byl uvolněn do provozu odpovídajícím odborníkem.
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6.10.2 Motorová brzda

Motor je vybaven motorovou brzdou nepodléhající opotřebení. Motorová brzda ve
spojení s hydrostatickým pohonem vyvine vysokou brzdnou sílu i bez použití mecha-
nické brzdy. Tato brzda se aktivuje uvolněním plynového pedálu automaticky a zvyšuje
brzdný účinek hydrostatického převodu. Provozní brzda se používá jen vyjímečně,
normálně postačuje brždění hydrostatickým převodem.

V R-Touch se rozsvítí při aktivované mot. brzdě LED (1) červeně.

1

6.10.3 Parkovací brzda

Parkovací brzda se obsluhuje sklopným spínačem v konzoli. Parkovací brzda účinkuje
na přední kola. Účinkuje automaticky v případě, že je vypnuté zapalování a pneuma-
tický systém je bez tlaku. Z bezpečnostních důvodů může být parkovací brzda uvol-
něná jen pokud je v pneumatickém systému dostatečný tlak.

Pokud je parkovací brzda v činnosti, rozsvítí se v R-Touch symbol .

Po dobu činnosti parkovací brzdy neúčinkuje plynový pedál. Nouzově můžeme pru-
žinový zásobník tlaku ručně mechanicky uvolnit. Návod k tomu najdete v kapitole 8
„Poruchy a jejich odstranění“. (viz straně 428)

Není-li provozní brzda dostatečně funkční (např. příliš nízký plnící tlak), objeví se v R-
Touch následující varovný symbol .

6.10.4 Automatická parkovací brzda (pouze v provozním režimu „Silnice”)

Stojí-li stroj více sekund (pedál plynu je uvolněn), parkovací brzda se zařadí automa-
ticky. Jakmile je automatická parkovací brzda aktivní, rozsvítí se v R-Touch následující
symbol:

 = Automatická parkovací brzda aktivní.

Tím je na svažitém pozemku z bezpečnostních důvodů zabráněno rozjetí stroje.
Jakmile je opět aktivován pedál plynu, vypne se automatická parkovací brzda.
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6.11 Rizeni
Zobrazovací pole Řízení

1

2
3

(1) Ukazatel aktivní volby řízení (zde: ruční řízení zadní nápravy)
(2) Ukazatel pozice řízení přední nápravy
(3) Ukazatel pozice řízení zadní nápravy

Přehled variant řízení v provozním režimu "Silnice"

Zadní náprava v přímém postavení řízení všech kol

UPOZORNĚNÍ

V provozním režimu Silnice je nahoře v oblasti zobrazení zobrazovací pole řízení
odkryto automaticky.
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6.11.1 Řízení v provozním režimu „Silnice“

V režimu „Silnice“ je možné zadní nápravu řídit pohyby joystickem sem a tam, pokud
je hlavní spínač řízení (44) odblokován. Při jízdě po veřejných komunikacích a cestách
je hlavní spínač řízení zásadně zamčený. Smí být odemčený POUZE při průjezdech
úzkými zatáčkami a při nízké rychlosti (pod 12 km/h). Při odemknutém hlavním spínači
řízení je rychlost jízdy stroje omezena.

NEBEZPEČÍ

Při jízdě s odjištěným hlavním spínačem řízení je nebezpečí smrtelných zranění.
V případě technické závady může dojít při vyšších rychlostech k nekontrolovatelným
vybočením vozidla. Tím mohou být vážně ohroženi ostatní účastníci provozu nebo
může dojít ke smrtelným zraněním.

– Hlavní spínač řízení smí být odjištěn na otevřených silnicích a cestách jen při uve-
dených podmínkách a jen po nezbytně nutnou dobu. Bezpodmínečně PŘED ode-
mknutím hlavního zámku řízení se ujistěte, že rychlost pojezdu vozidla byla sní-
žena na maximálně 12 km/h!

44

6.11.1.1 Ruční řízení zadní nápravy

V režimu „Silnice“ je možné zadní nápravu řídit nezávisle na přední pohyby pravým
joystickem vlevo/vpravo. Pro řízení musí být hlavní spínač řízení odjištěný. Na R-
Touch se objeví symbol .

Při jízdě v provozním režimu "Silnice" při rychlosti překračující 12 km/h je hlavní spínač
řízení zásadně zamčený.
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6.11.1.2 Řízení všech kol

Při řízení přední a zadní nápravy volantem bez dalších zásahů řidiče je možné
mít zapnutý pohon všech kol. Přitom se zadní náprava natáčí opačně vůči přední
nápravě. Tato volba řízení pomáhá méně zkušeným řidičů s manévrováním strojem.

Pro zapnutí pohonu všech kol musí být splněné následující úkony:
– Provozní režim „Silnice“ je aktivní
– Snižte rychlost pojezdu.
– Hlavní spínač řízení (44) je odjištěný (maximální přípustná rychlost pro odjištění je

12 km/h)
– Jet rychlostí nejméně 0,5 km/h.
– Na pravém joysticku stisknout současně tlačítko (12) a (13)

44

12
13

Na R-Touch se zobrazí symbol řízení:
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Nemůže-li se pohon všech aktivovat, příčina se zobrazí na R-Touch:

– Odjistěte hlavní spínač řízení (44)

– Jeďte rychleji, nejnižší rychlost (0,5 km/h) nebyla dosažena.

– Rychlost jízdy je příliš vysoká. Rychlost dále snižte.

UPOZORNĚNÍ

Jakmile je při provozním režimu "Silnice" hlavní přepínač řízení odjištěný, rychlost
pojezdu se z bezpečnostních důvodů automaticky sníží. Pokud je tlačítko (12) a tla-
čítko (13) na joysticku při příliš vysoké rychlosti a odjištěném přepínači řízení stisknuto
a zůstane stisknuté, nejprve se automaticky sníží rychlost pojezdu na maximální rych-
lost aktivace a poté se aktivuje funkce „Pohon všech kol". Poté je možné tlačítka opět
uvolnit.

Pojedete-li vyšší nebo maximální rychlostí, proveďte následující opatření:
– Zadní nápravu nastavit do středové pozice (viz následující popis)
– Zajistit hlavní spínač řízení

6.11.1.3 Zadní nápravu nastavit do středové pozice

11

– Je navolen provozní režim „Silnice“
– Jeďte pomalu (pod 12 km/h)
– Odjistěte hlavní spínač řízení (44)
– Jet nejméně rychlostí 0,5 km/h a při tom krátce stisknout tlačítko na joysticku (11)

Tím se zadní kola srovnají do přímé pozice.

Potom OKAMŽITĚ zajistit hlavní spínač řízení.

Pokud není zadní náprava v provozním režimu "Silnice II" zajištěna ve středové
poloze, rozsvítí se na R-Touch následující výstražný symbol .
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6.11.1.4 Rychlokurz řízení v provozním režimu „Silnice“

Nastartovat motor.

↓

Je navolen provozní
režim „Silnice“ .

↓
L R

Jeďte pomalu (pod 12 km/h).

↓

Odjistěte hlavní spínač řízení.

↓ ↓

Zadní nápravu lze joystickem ovlá-
dat vlevo (L) nebo vpravo (R) .

↓

Jeďte nejméně 0,5 km/h.

↓

Stisknout multitlačítko (11).

Aktivovat řízení všech kol. K tomu
použít tlačítko (12) a tlačítko (13),

které je nutné držet současně
stiskuné během jízdy, dokud se
na R-Touch nerozsvítí v zobra-
zovacím poli řízení všech kol.

↓

Zadní kola se ustaví přímo
a v této pozici zůstanou.

↓

↓

11

13

12

14

Důležité: Hlavní spínač řízení zajistit. V případě, že zadní náprava
není v 0° pozici, kloub není synchronizován nebo není hlavní spínač
řízení vypnutý, objeví se odpovídající výstražné hlášení v R-Touch:

 nebo 
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6.11.2 Řízení v provozním režimu „Pole“

Při nakládce je zadní náprava řízena pomocí kolébkového přepínače (1) na obslužné
konzoli. Předpokladem je, že je hlavní spínač řízení odjištěný. Při této variantě řízení
jsou následující omezení:

– Rozsah vybočení kol je omezen, pokud je předtím zařazena uzávěrka nápravy.
– Rozsah řízení obou náprav je v tomto případě omezen rozsahem pohybů kardano-

vých kloubů, který není možné překročit.

1
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6.12 Stroj rozložit/složit

Automatické skládání nastaví stroj do polohy pro nakládání nebo do transportní
polohy.

– Před rozložením stroje zapněte podpěru zadní kyvné nápravy. Stiskněte tlačítko (6)
na klávesnici I.LED kontrolka svítí.

355540

6

6.12.1 Automatické rozložení přední části stroje

– Zařadit provozní režim "Želva I". (viz straně 149)
– Před rozložením uvolněte pojisté řetězy příjmového stolu a zavěste je na závěsné

háky na rámu podvozku stroje.

POZOR

Nebezpečí poškození stroje.
Zajišťovací řetězy slouží k zajištění příjmového stolu v přepravní poloze a nepoužívají
se k jeho rozkládání.
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– Před rozložením stroje zapněte podpěru zadní kyvné nápravy. (viz straně 172)

VÝSTRAHA

Hrozí nebezpečí vážného poranění.

– Nezapomeňte se přesvědčit, že se v nebezpečném prostoru stroje nenachází
žádné osoby.

– Nezapomeňte se přesvědčit, že se na nástupní plošině stroje nenachází žádné
osoby.

– Řidič je odpovědný za to, že při zdvihání a spouštění kabiny se nebudou nacházet
žádné osoby v prostoru mezi ochrannými vzpěrami nástupu a dveřmi kabiny.

Následující úkony probíhají automaticky. V jednom časovém okamžiku probíhá
více kroků najednou:

1 Vzrostou otáčky vznětového motoru.
2 Vysune se teleskop ramene dočišťovače.
3 Přihrnovací hrablo se zdvihne.
4 Obě strany příjmu se současně vyklopí.
5 Kabina řidiče vyjede až na doraz do horní polohy.
6 Sklopné plechy se zvednou nahoru.
7 Vyklopí se výstražné desky dočišťovače.
8 Vysunou se opěrné nohy.
9 Střední část příjmu se spustí těsně nad terén.
10 Jakmile tyto úkony proběhnou, přepne se vznětový motor na volnoběh.

UPOZORNĚNÍ

Sklopné plechy a desky dočišťovače nejsou včas ve své pozici. Může se stát, že
pokud je skládací automatika použita v okamžiku, kdy je hydraulický olej ještě stu-
dený a nemá provozní teplotu, tak jak desky tak i plechy se nemusí sklopit až ke kon-
covému dorazu. V tomto případě použijte na R-Select volbu ručního ovládání a polohu
upravte ručně.

Automatiku skládání spustíte tak, že:

– Sedadlo posunout dopředu do středové pozice dokud na R-Touch není sedačka
podsvícena zeleně (ukazatel mezi -25%/ 0%/ +25%).

– Nožní spínač (2) stisknout a držet.

2
7

– Analogový přepínač (7) překlopit vpravo. Nožní spínač (2) držet stále stlačený.
Pokud je nožní spínač (2) uvolněn, jsou z bezpečnostích důvodů zastaveny
veškěré pohyby stroje.

– Nyní přepnout analogový přepínač (7) zpět do středové pozice. Pokud na to zapo-
menete, rozsvítí se na R-Touch následující upozornění: 
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6.12.2 Automatické rozložení zadní části stroje

Podmínkou je, že přední část stroje je zcela rozložena a kabina řidiče je zdvižena k
dorazu horní polohy. (viz straně 172)
Křížovým tlačítkem(16) zvolit směr vykládání. Zvolený směr nakládky určuje při vyklo-
pení strana výložníku. Křížové tlačítko (16) zatlačit vlevo nebo vpravo a v této pozici
držet cca. 2 vteřiny. Zvolený směr nakládky (2) se zobrazuje na R-Touch.

21

21

Při nakládání vpravo
otočit sedačkou až na doraz doprava dokud se na R-Touch neobrazí ukazatel (1) pod-
svícený zelenou barvou ( ukazatel 85 % - 100 %).

Při nakládání zleva:
zvolte si pozici s co nejlepším výhledem vpřed. Pamatujte na to, že sedadlo musí být
otočeno těsně před dorazem.

– Před rozložením stroje zapněte podpěru zadní kyvné nápravy. (viz straně 172)

Automatiku skládání spustíte tak, že:

– Analogový přepínač (7) doleva (nezacvakávat, pokud ho zacvaknete, budou v
tu chvíli veškeré pohyby konané strojem z bezpečnostních důvodů zastaveny)
a podržte jej těsně před zajišťovací polohou tak dlouho, dokud stroj nedokončí
všechny úkony.

7
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VÝSTRAHA

Hrozí nebezpečí vážného poranění.

– Nezapomeňte se přesvědčit, že se v nebezpečném prostoru stroje nenachází
žádné osoby.

Následující úkony probíhají automaticky. V jednom časovém okamžiku probíhá
více kroků najednou:

1 Vzrostou otáčky vznětového motoru.
2 Protizávaží je nadzvednuto až k dorazu.
3 Rameno protizávaží se odjistí až na dorazu.
4 Rameno protizávaží natočit trochu doleva, tím se zajištění ramena protizávaží

zcela uvolní.
5 Výložník je nadzvihnut mírně nad přepravní polohou.
6 Výložník vychýlený vpravo z vnějšího obrysu stroje.
7 Dočišťovač se posune do prac. polohy.
8 Výkyvné rameno se zajistí.
9 Výložník se nadzvedne, současně se zvedne kloubový díl výložníku.
10 Když je zvolen směr nakládky vlevo, překříží se na zadní části stroje spuštěný

výložník a nadzdvihnuté rameno protizávaží.
11 Jakmile tyto úkony proběhnou, přepne se vznětový motor na volnoběh.

Pokud skládací automatika sama všechny úkony nedokončí, můžete kdykoli do
skládání zasáhnout a pomocí ručního ovládání je za automatiku dokončit. (viz
straně 184)

POZOR

Pamatujte bezpodmínečně na to, že okolo zadní části stroje musí být dostatečně velký
volný prostor umožnující bezpečné provedení výše uvedených pohybů. Dále je třeba i
dostatečně velká volná plocha na zemi.

6.12.3 Složení zadní částí stroje skládací automatikou

– Odstranit ze stroje větší nečistoty a zbytky půdy. Především část okolo spodního
bodu otáčení dočišťovacích válců je třeba očistit od zbytků hlíny.

– Stroj je možné složit automatickým skládáním (časová úspora).
– Před tím se ujistěte, jestli v prostoru pro vyklopení/vybočení výložníku a ramena

protizávaží se nenachází žádné překážky, přepravní vozidla nebo osoby.
– Sedadlo posunout vpravo nebo vlevo těsně k dorazu dokud na R-Touch není

sedačka podsvícena zeleně (ukazatel mezi 80 a 100 %).

Automatiku skládání spustíte tak, že:

– Analogový přepínač (7) doleva (nezacvakávat, pokud ho zacvaknete, budou v
tu chvíli veškeré pohyby konané strojem z bezpečnostních důvodů zastaveny)
a podržte jej těsně před zajišťovací polohou tak dlouho, dokud stroj nedokončí
všechny úkony.

7
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VÝSTRAHA

Hrozí nebezpečí vážného poranění.

– Nezapomeňte se přesvědčit, že se v nebezpečném prostoru stroje nenachází
žádné osoby.

Následující úkony probíhají automaticky. V jednom časovém okamžiku probíhá
více kroků najednou:

1 Vzrostou otáčky vznětového motoru.
2 Pokud budete nakládat vlevo, překřižte rameno protizávaží a výložník.
3 Rameno protizávaží je v pozici lehce vlevo od středu.
4 Otočné rameno se otočí do transportní polohy (otočné rameno - ukazatel pozice na

0) a zajistí se.
5 Dočišťovač na doraz do transportní pozice.
6 Překladač-kloubový díl spuštěn na doraz.
7 Výložník se otáčí a spouští tak dlouho, dokud se vnitřní strana nenáchází téměř

nad vnějším koncem přepravní vzpěry.
8 Zajištění ramena protizávaží dojede k dorazu.
9 Rameno protizávaží se otáčí do středu, dokud nájezdová rolna nedosedne na

otočné rameno.
10 Rameno protizávaží je zcela zajištěno (zaháknuto na otočném rameni).
11 Protizávaží je sklopeno až k dorazu.
12 Jakmile tyto úkony proběhnou, přepne se vznětový motor na volnoběh.

POZOR

Pamatujte bezpodmínečně na to, že okolo zadní části stroje musí být dostatečně velký
volný prostor umožnující bezpečné provedení výše uvedených pohybů. Dále je třeba i
dostatečně velká volná plocha na zemi.

Poslední pracovní krok při skládání zadní části se provádí vždy ručně, pra-
vým joystickem:

– Výložník spustit ručně 5 - 10 cm (2) nad transportní vzpěrou (3) a natočit ho k
dorazu na hlavním rámu.

– Výložník spustit zcela na transportní vzpěru (3) až dosedne na zajišťovací třmen
(4). Dosednutí na zajišťovací třmen se ohlásí symbolem (9) na R-Touch. Jinak
nelze aktivovat skládací automatiku vpředu.

2

3
4

9
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6.12.4 Složení přední části stroje skládací automatikou

Předpokladem je, že zadní část je plně složena a výložník leží na transportní vzpěře.

VÝSTRAHA

Hrozí nebezpečí vážného poranění.

– Nezapomeňte se přesvědčit, že se v nebezpečném prostoru stroje nenachází
žádné osoby.

– Nezapomeňte se přesvědčit, že se na nástupní plošině stroje nenachází žádné
osoby.

– Řidič je odpovědný za to, že při zdvihání a spouštění kabiny se nebudou nacházet
žádné osoby v prostoru mezi ochrannými vzpěrami nástupu a dveřmi kabiny.

Následující úkony probíhají automaticky. V jednom časovém okamžiku probíhá
více kroků najednou:

1 Vzrostou otáčky vznětového motoru.
2 Přihrnovač se nadzvedne a posune se do středové polohy.
3 Hrablo přihrnovače se otočí do středové polohy. Teleskop zajede zhruba do polo-

viny.
4 Příjem se zdvihne až k dorazu.
5 Kabina řidiče se spustí až do dolního dorazu.
6 Sklopné plechy se odklopí na doraz; Současně se pohybují štíty přihrnovače a

opěrné nohy do transportní pozice.
7 Obě strany přímového stolu složené k dorazu.
8 Teleskop se zcela zasune a přihrnovač se spustí až na kryt střední špice.
9 Jakmile tyto úkony proběhnou, přepne se vznětový motor na volnoběh.

Automatiku skládání spustíte tak, že:

– Sedadlo posunout dopředu do středové pozice dokud na R-Touch není sedačka
podsvícena zeleně (ukazatel mezi -25%/ 0%/ +25%).

– Nožní spínač (2) stisknout a držet.

2
7

– Analogový přepínač (7) překlopit vlevo a zacvaknout. Nožní spínač (2) držet stále
stlačený. Pokud je nožní spínač (2) uvolněn, jsou z bezpečnostích důvodů zasta-
veny veškěré pohyby stroje.

– Nyní přepnout analogový přepínač (7) zpět do středové pozice. Pokud na to zapo-
menete, rozsvítí se na R-Touch následující upozornění: 

– Podpěry výkyvné nápravy vypnout.
– Ověřte vizuelní kontrolou, jestli je stroj skutečně nastaven do přepravní polohy.

Pokud by tomu tak nebylo, je nutné ho do transportní polohy nastavit ručně.
– Stroj zbavit nečistot tak, aby všechno osvětlení a výstražná zařízení byla bezvadně

viditelná, nebyla překročena maximální celková hmotnost a znečištění nebylo pře-
nášeno na otevřené silnice a cesty.
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– Zaháknout zajišťovací řetězy a příjem zajistit. Vpředu na podvozku je vlevo a
vpravo vždy jeden zajišťovací řetěz. Tyto řetězy jsou při jízdě na veřejných komu-
nikacích zaháknuty do střední části příjmu. Řetězy zajistěte střední díl příjmu když
je příjem složený a opouštíte stroj. Při poruše hydrauliky může dojít k neočekáva-
nému sklopení příjmu. V opačném případě může dojít k těžkému poškození kabiny!
Takovéto škody nepodléhají záruce a nelze jednat ani o žádné kulanci ze strany
výrobce.

– Zařaďte provozní režim „Silnice". Nástupní žebřík se sklopí a výstražné tabule na
přihrnovači se automaticky spustí.

– Jakmile se stroj nachází na pevné vozovce aktivuje se přídavná náprava.
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6.12.5 Ruční rozložení přední části stroje

Pokud nemůže skládací automatika např. kvůli technické poruše správně fungovat,
můžete stroj uvést do polohy pro nakládání nebo do polohy transportní, krok za kro-
kem ručně.

– Zařadit provozní režim "Želva I". (viz straně 149)
– Před rozložením uvolněte pojisté řetězy příjmového stolu a zavěste je na závěsné

háky na rámu podvozku stroje.

POZOR

Nebezpečí poškození stroje.
Zajišťovací řetězy slouží k zajištění příjmového stolu v přepravní poloze a nepoužívají
se k jeho rozkládání.

– Před rozložením stroje zapněte podpěru zadní kyvné nápravy. (viz straně 172)
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VÝSTRAHA

Hrozí nebezpečí vážného poranění.

– Nezapomeňte se přesvědčit, že se v nebezpečném prostoru stroje nenachází
žádné osoby.

Proveďte postupně následující úkony pro vyklopení:

– Vysuňte teleskop přihrnovače částečně ven a přihrnovač nadzdvihněte tak, jak je
to jen možné. (viz straně 239)

– Obě strany příjmu vyklopit.

Křížové tlačítko (5) stlačit

VPŘED VLEVO Příjmový stůl - levá strana vyklopit
VPŘED VPRAVO Příjmový stůl - pravá strana vyklopit
Pro rychlé vyklopení stiskněte multitlačítko (11) a držte jej stisknuté. Když potom kří-
žové tlačítko (5) posunete vpřed vlevo nebo vpravo, oba boční díly příjmu se vyklopí
současně.

5
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VÝSTRAHA

Hrozí nebezpečí vážného poranění.

– Nezapomeňte se přesvědčit, že se na nástupní plošině stroje nenachází žádné
osoby.

– Řidič je odpovědný za to, že při zdvihání a spouštění kabiny se nebudou nacházet
žádné osoby v prostoru mezi ochrannými vzpěrami nástupu a dveřmi kabiny.

– Kabinu řidiče zdvihněte až na doraz do horní polohy.

Kabina řidiče zdvihnout/spustit

Zvolte pomocí R-Select tuto funkci.
+ tlačítko = kabina řidiče zvednout
- tlačítko = kabina řidiče spustit

Kabina řidiče smí být spouštěna nebo zdvihána jen když jsou boční díly příjmu složeny
dolu.

– Sklopné plechy vyklopit

Sklopné plechy za-/vyklopit

Zvolte pomocí R-Select tuto funkci.
+ Tlačítko = sklopný plech vyklopit (zvednout)
- Tlačítko = sklopný plech zaklopit (spustit)

Při zvednutí sklopných plechů se současně vysunou opěrné nohy a vyklopí se oba
štíty přihrnovače.
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Zvednutí sklopných plechů je možné jen tehdy, pokud R-Touch ukazuje, že oba boční
díly příjmu jsou sklopené dolu.

– Příjem nastavit do pracovní hloubky

Křížové tlačítko (4) stlačit

VPŘED VLEVO Levou opěrnou nohou najet do odhadnuté pracovní výšky
příjmu.

VPŘED VPRAVO Pravou opěrnou nohou najet do odhadnuté pracovní výšky
příjmu.

Pro rychlé vyklopení stiskněte multitlačítko (11) a držte jej stisknuté. Když potom kří-
žové tlačítko (4) posunete vpřed vlevo nebo vpravo, obě podpěrné nohy se vysunou
současně.

4
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POZOR

Hrozí nebezpečí vzniku materiálních škod na příjmu.
Příjem je nutné spustit tak hluboko, až se opře o půdu tak, že přední náprava bude
odlehčená. Při spouštění může dojít k poškození příjmu.

Stlačit minijoystick (1) dopředu a celý příjem se spustí až na zem. Tím je prakticky
nemožné při vyklopení výložníku stroj převážit a převrátit.

1
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6.12.6 Ruční rozložení zadní části stroje

Podmínkou je, že přední část stroje je zcela rozložena a kabina řidiče je zdvižena k
dorazu horní polohy. (viz straně 172)

– Protizávaží (palivová nádrž) nadzdvihnout.

Zdvihat/spouštět protizávaží

Zvolte pomocí R-Select tuto funkci.
+ tlačítko = zvedat protizávaží
- tlačítko = spouštět protizávaží

Základně vždy nejdříve protizávaží nadzvednuot až k dorazu. Tím se minimalizuje
možnost kolize mezi výložníkem a ramenem protizávaží, v případě že by došlo k
poruše snímačů kontrolující možnou kolizi.

– Rameno protizávaží uvolnit.

Zajištění ramena protizávaží

Zvolte pomocí R-Select tuto funkci.
+ tlačítko = rameno protizávaží uvolnit
- tlačítko = rameno protizávaží zamknout
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18a

(18a) Zajištění ramena protizávaží
uvolněné

18b

(18b) Zajištění ramena protizávaží na
dorazu

18c

(18c) Zajištění ramena protizávaží
zamčené

18a

18b

18c

POZOR

V okamžiku kdy otočné rameno podjíždí pod ramenem protizávaží, musí být zámek
(18a) ramene protizávaží zcela otevřen, jinak může dojít k poškození stroje.
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– Rameno protizávaží pomocí minijoysticku (1) natočit mírně doleva ze středové
polohy.

1

NEBEZPEČÍ

Pokud by byla při otáčení ramene zachycena nebo sevřena nejaká osoba, může dojít
ke smrtelným zraněním!

– Setrvávání v prostoru pod otočným ramenem je přísně zakázáno.
– Obsluha stroje je odpovědná za to, že se nenacházejí žádné osoby v nebezpečné

oblasti pohybu otočného ramene.

Při převrácení stroje hrozí nebezpečí smrtelných zranění.

– NIKDY nenatáčejte rameno protizávaží na stranu výložníku.

– Potvrzení směru nakládky.

Křížovým tlačítkem (16) předvolte směr nakládky. (viz straně 137)
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1
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3

4
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6

1

2
3

4

5

6

 Směr vykládání vlevo  Směr vykládání vpravo

(1) Příjem
(2) Joystick
(3) Sedadlo řidiče
(4) Dopravníkový pás
(5) Výkyvné rameno
(6) Překladač

NEBEZPEČÍ

Pokud by byla při otáčení ramene výložníku zachycena nebo sevřena nejaká osoba,
může dojít ke smrtelným zraněním!

– Setrvávání v prostoru pod ramenem výložníku je přísně zakázáno.
– Obsluha stroje je odpovědná za to, že se nenacházejí žádné osoby v nebezpečné

oblasti pohybu ramene výložníku.

Nebezpečí způsobená elektrickým proudem.

– Vždy dávejte pozor na vedení el. napětí v prostoru pohybu výložníku. Od těchto
vedení el. napětí je striktně určena bezpečná odstupová vzdálenost stroje, kte-
rou je nutné bezpodmínečně dodržovat. Velikost této odstupové vzdálenosti je
daná typem vedení a jeho napětím, je třeba si ji vyžádat od distributora el. energie,
potažmo vlastníka el. vedení.
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11

– Překladač vyklopit.

K tomu:

– Multitlačítko (11) na pravém joysticku stisknout a držet, současně pravý joystick
lehce zatáhnout dozadu, nepatrně (cca 5 cm) tím nadzvednout výložník nad pře-
pravní vzpěru.

– Multitlačítko (11) uvolnit. Potom pohnout opatrně pravým joystickem trochu
napravo, čímž se výložník dostane z obrysu stroje.

– Multitlačítko (11) na pravém joysticku stisknout a držet, současně joystick lehce
zatáhnout doprava, tím zvednout vyklopný díl výložníku nahoru, až bude v dosta-
tečné vzálenosti od terénu.

12
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– Dočišťovač otočit do pracovní polohy.

Dočišťovač otočit

Zvolte pomocí R-Select tuto funkci.
+ tlačítko = Dočišťovač otočit do pracovní polohy
- tlačítko = Dočišťovač otočit do přepravní polohy

Dočišťovač v přepravní poloze Dočišťovač v pracovní poloze

Pístnice dočišťovače v přepravní poloze
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7 8 9

(7) Dočišťovač v přepravní poloze
(8) Dočišťovač ani v přepravní poloze a ani v poloze pracovní
(9) Dočišťovač v pracovní poloze

Při otáčení dočišťovače musí být výložníkový pás dostatečně mimo obrys stroje. Hro-
zící kolize (10) je signalizována na R-Touch.

10
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– Zámek výkyvného ramena odjištěn.

K tomu:

Zajištění výkyvného ramena

Zvolte pomocí R-Select tuto funkci.
+ tlačítko = Výkyvné rameno uvolnit
- tlačítko = Zajištění ramene

Výkyvné rameno odjištěno

– Když stojí přepravní vůz napravo od stroje, tak přesuneme výložník nad vozidlo a
začneme s nakládkou.
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– Překladač nastavit do směru vykládky "vlevo".

Při najíždění do tohoto směru vykládky bude výložník překřížen vůči ramenu protizá-
važí.

– Základně vždy nejdříve protizávaží nadzvednuot až k dorazu.
– Překladač-kloubový díl zvednout na doraz.
– Výložník spustit na doraz.
– Otočit otočným ramenem přímo vzad.
– Otočit rameno protizávaží přímo vzad.
– Otočte výložníkem pod zcela nadzvednutým protizávažím na levou stranu stroje.

Při vyklopení:
Kříží se zprava doleva

Při sklopení:
Kříží se zpět vpravo
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6.12.7 Zadní část stroje ručně složit

Při ručním skládání stroje z pracovní polohy do transportní pamatujte především na to,
že z bezpečnostních důvodů je nutné nejdřív složit zadní část a až teprve poté přední
část příjmu.
Stroj skládejte s maximální pečlivostí a soustředěním, protože může dojít k velmi váž-
nému poškození stroje. ROPA doporučuje obzvlášť při prvním skládání, aby u stroje
byla ještě jedna náležite poučená osoba jako pozorovatel.
Tato osoba se ale v žádném případě nesmí pohybovat v nebezpečném prostoru
pohyblivých částí stroje, ať výložníku nebo ramene protizávaží.

NEBEZPEČÍ

Pokud by byla při otáčení ramene výložníku zachycena nebo sevřena nejaká osoba,
může dojít ke smrtelným zraněním!

– Setrvávání v prostoru pod ramenem výložníku je přísně zakázáno.
– Obsluha stroje je odpovědná za to, že se nenacházejí žádné osoby v nebezpečné

oblasti pohybu ramene výložníku.

Nebezpečí způsobená elektrickým proudem.

– Vždy dávejte pozor na vedení el. napětí v prostoru pohybu výložníku. Od těchto
vedení el. napětí je striktně určena bezpečná odstupová vzdálenost stroje, kte-
rou je nutné bezpodmínečně dodržovat. Velikost této odstupové vzdálenosti je
daná typem vedení a jeho napětím, je třeba si ji vyžádat od distributora el. energie,
potažmo vlastníka el. vedení.

– Odstranit ze stroje větší nečistoty a zbytky půdy. Především část okolo spodního
bodu otáčení dočišťovacích válců je třeba očistit od zbytků hlíny.

– Před tím se ujistěte, jestli v prostoru pro vyklopení/vybočení výložníku a ramena
protizávaží se nanachází žádné překážky, přepravní vozidla nebo osoby. Kabinu
řidiče je nutné mít stále plně zvednutou, aby byl zachován dokonalý přehled o rizi-
kových prostorech stroje.

– Pokud budete chtít nakládat vlevo, nejdříve překřižte rameno protizávaží a výlož-
ník. (viz straně 192)

– Rameno protizávaží pomocí minijoysticku (1) natočit mírně doleva ze středové
polohy.

1
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– Aktivovat zajištění výkyvného ramena.

K tomu:

Zajištění výkyvného ramena

Zvolte pomocí R-Select tuto funkci.
+ tlačítko = Výkyvné rameno uvolnit
- tlačítko = Zajištění ramene

Krok zajištění ramene začíná v okamžiku, když tato rolna (5) najede na obloukovou
náběhovou hranu (6) zajišťovací páky.

5

6
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– Otočné rameno do přepravní pozice. Dosažení přepravní pozice otočným rame-
nem je signalizováno na R-Touch v poli „Pozice ot. ramene“ (7) hodnotou 0 (± 20).
Aktivní zámek otočného ramene zapadne automaticky, což se zobrazí na (8).

5

Výkyvné rameno zamčeno

7

8
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– Dočišťovač otočit do přepravní polohy.

Dočišťovač otočit

Zvolte pomocí R-Select tuto funkci.
+ tlačítko = Dočišťovač otočit do pracovní polohy
- tlačítko = Dočišťovač otočit do přepravní polohy

Dočišťovač v přepravní poloze Dočišťovač v pracovní poloze

Pístnice dočišťovače v přepravní poloze
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7 8 9

(7) Dočišťovač v přepravní poloze
(8) Dočišťovač ani v přepravní poloze a ani v poloze pracovní
(9) Dočišťovač v pracovní poloze

– Překladač-kloubový díl spuštěn na doraz.
– Výložník se otáčí a spouští tak dlouho, dokud se vnitřní strana nenáchází téměř

nad vnějším koncem přepravní vzpěry (3).

2

3
4

2

3

4

Správně položený výložník na přepravní
vzpěře.
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– Výložník spustit ručně 5 - 10 cm (2) nad transportní vzpěrou (3) a natočit ho k
dorazu na hlavním rámu.

– Výložník spustit zcela na transportní vzpěru (3) až dosedne na zajišťovací třmen
(4). Dosednutí na zajišťovací třmen se ohlásí symbolem (9) na R-Touch.

9
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– Zajištění ramena protizávaží na dorazu. Pro zajištění zvolte funkci "Zajištění
ramene protizávaží" na R-Select a tiskněte - tlačítko tak dlouho, dokud ukazatel na
R-Touch nebude signalizovat dosažení koncové polohy (18). Při zdvižené kabině je
mechanika zajištění viditelná přímo ze sedala řidiče.

Zajištění ramena protizávaží

Zvolte pomocí R-Select tuto funkci.
+ tlačítko = rameno protizávaží uvolnit
- tlačítko = rameno protizávaží zamknout

18b

Zajištění ramena protizávaží na dorazu

18b

UPOZORNĚNÍ

Zajištění ramena protizávaží na dorazu je možné, pouze pokud je rameno protizávaží
nalevo od otočného ramene.
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– Rameno protizávaží otáčet do středové polohy, dokud rolna zajišťovací páky není
na bočním dorazu.

1

– Zajištění ramena protizávaží na dorazu. K tomu zvolte funkci "Zajištění ramene
protizávaží" na R-Select a tiskněte - tlačítko tak dlouho, dokud ukazatel na R-Touch
nebude signalizovat správnou polohu zámku (18c).

18c

Zajištění ramena protizávaží zamčené

18c
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– Protizávaží je sklopeno až k dorazu. Zvolte k tomu funkci "Protizávaží spustit" v R-
Select a držte - tlačítko tak dlouho, dokud není úplně sklopené. Zkontrolujte pohle-
dem na monitor kamery jízdy vzad správnou pozici podjezdových zábran.

Zdvihat/spouštět protizávaží

Zvolte pomocí R-Select tuto funkci.
+ tlačítko = zvedat protizávaží
- tlačítko = spouštět protizávaží

VÝSTRAHA

Nebezpečí neočekávaných pohybů!
Stroj se nesmí pohybovat po cestách nebo se přesouvat, pokud není rameno protizá-
važí a otočné rameno zajištěné.

Rameno protizávaží a otočné rameno, jsou při jízdě po veřejných komunikacích
vždy zajištěná.
Výložník musí ležet na přepravní vzpěře (viz ukazatel (5) na R-Touch)!

5

5

5
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6.12.8 Přední část stroje ručně složit

Předpokladem je, že zadní část je plně složena a výložník leží na transportní vzpěře.

VÝSTRAHA

Hrozí nebezpečí vážného poranění.

– Nezapomeňte se přesvědčit, že se v nebezpečném prostoru stroje nenachází
žádné osoby.

– Nezapomeňte se přesvědčit, že se na nástupní plošině stroje nenachází žádné
osoby.

– Řidič je odpovědný za to, že při zdvihání a spouštění kabiny se nebudou nacházet
žádné osoby v prostoru mezi ochrannými vzpěrami nástupu a dveřmi kabiny.

– Otočte přihrnovačem do střední polohy a zdvihněte jej tak, jak je to jen možné. (viz
straně 135)

– Přihrnovací hrablo-teleskop vysunout asi do poloviny.
– Hrablo přihrnovače otočit do středové polohy.
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– Nadzdvihněte střední díl příjmu tak, jak je jen možné. Použijte k tomu minijoystick
(1) na pravém joysticku, který zatáhněte dozadu.

1

Ukazatel výšky příjmu musí zobrazovat
hodnotu min.98%

– Sklopné plechy zaklopit na doraz. Zvolte k tomu funkci "Plechy zvednou/sklopit"
v R-Select a držte - tlačítko tak dlouho, dokud sklopné plechy, štíty přihrnovače a
opěrné nohy nejsou zcela v přepravní poloze.

Sklopné plechy za-/vyklopit

Zvolte pomocí R-Select tuto funkci.
+ Tlačítko = sklopný plech vyklopit
- Tlačítko = sklopný plech zaklopit
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– Kabinu spustit plně po doraz. Zvolte k tomu funkci "kabinu řidiče zdvihnout/spustit"
v R-Select a držte - tlačítko tak dlouho, dokud kabina není úplně dole.

Kabina řidiče zdvihnout/spustit

Zvolte pomocí R-Select tuto funkci.
+ tlačítko = kabina řidiče zvednout
- tlačítko = kabina řidiče spustit

Kabina řidiče smí být spouštěna nebo zdvihána jen když jsou boční díly příjmu složeny
dolu.
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– Obě strany příjmového stolu složené k dorazu. Použijte k tomu minijoystick (5) na
pravém joysticku, který zatáhněte diagonálně dozadu. Pro rychlé složení stiskněte
multitlačítko (11) a držte jej stisknuté v této pozici. Když potom křížové tlačítko (5)
posunete diagonálně vzad vlevo nebo vpravo, oba boční díly příjmu se složí sou-
časně. Křížové tlačítko (5) po složení držte tak dlouho dokud neuslyšíte hluk hyd-
rauliky způsobený nárůstem tlaku. Obě strany příjmového stolu budou potom slo-
žené k dorazu.

5

RL

 

RL

11

Ukazatel skládání bočních dílu příjmu

UPOZORNĚNÍ

Boční díly příjmového stolu mohou být vy-/zaklopeny pouze tehdy, pokud je střední díl
příjmu nadzvednut až na doraz a kabina spuštěna zcela dolů! Pokud není střední díl
stolu na horním dorazu, potom lze boční díly zaklopit pouze ze dvou třetin. Pokud není
možné u stroje, který stojí bočně ve svahu a na bočních dílech stolu má velké množ-
ství nalepené půdy, boční díly zaklopit, najeďte strojem kolmo vůči svahu, ať popředu
nebo pozadu, potom bude možné boční díly zaklopit.
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– Podpěry výkyvné nápravy vypnout.
– Zaháknout zajišťovací řetězy a příjem zajistit. Vpředu na podvozku je vlevo a

vpravo vždy jeden zajišťovací řetěz. Tyto řetězy jsou při jízdě na veřejných komu-
nikacích zaháknuty do střední části příjmu. Řetězy zajistěte střední díl příjmu když
je příjem složený a opouštíte stroj. Při poruše hydrauliky může dojít k neočekáva-
nému sklopení příjmu. V opačném případě může dojít k těžkému poškození kabiny!
Takovéto škody nepodléhají záruce a nelze jednat ani o žádné kulanci ze strany
výrobce.

– Zařaďte provozní režim „Silnice". Nástupní žebřík se sklopí a výstražné tabule na
přihrnovači se automaticky spustí.

– Jakmile se stroj nachází na pevné vozovce aktivuje se přídavná náprava.
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6.13 Nakládka

6.13.1 Obecně k nakládce

NEBEZPEČÍ

Osobám zdržujícím se v nebezpečném prostoru hrozí nebezpečí těžkých nebo i smr-
telných úrazů. Především v prostoru příjmového stolu hrozí osobám zachycení části
oděvů nebo těla běžícími válci stolu. Přitom hrozí nebezpečí rozdrcení končetin stro-
jem. Předměty mohou být vtaženy do válců a rozdrceny nebo mohou způsobit vážné
poškození stroje.

Obsluha je povinna stroj okamžitě zastavit, pokud se osoby nebo zvířata ocitnou v
nebezpečném prostoru nebo do něj zasáhnou nějakými předměty.
Je výslovně zakázáno za chodu stroje ručně nebo pomocí nástroje vhazovat do
sběracího ústrojí bulvy, které nebyly sběracím ústrojím nabrány.
Před údržbovými pracemi a opravami se musí vypnout motor a vytáhnout klíček ze
zapalování.
Před uvedením do provozu si přečtěte návod k používání, příp. údržbě a dodržujte
veškeré bezpečnostní pokyny.
Při těchto činnostech již došlo v minulosti k těžkým úrazům. Pohybovat se pod
zdviženými částmi stroje nebo v rozsahu jeho pohyblivých dílů je velmi nebez-
pečné a proto zakázané.

Seznamte se před započetím práce s místními půdními a terénními podmínkami.
Před započetím nakládky zkontrolujte, jestli polní skládka odpovídá požadavkům uve-
deným ve výkresu skládky v příloze tohoto návodu. Pamatujte, že krecht nesmí být
v žádném místě širší nežli 10,2 m. Je-li tomu tak, zajistěte, aby byla maximální šířka
krechtu, pokud možno sjednocena na 10 m.

Ideální šířka krechtu

Informujte přítomné osoby před započetím práce o důležitých předpisech týkajících se
bezpečnosti práce, především o bezpečných odstupových vzdálenostech od jednotli-
vých částí stroje.
Toto poučení si nechte od přítomných osob podepsat, k tomu slouží prázdný formulář,
který je přílohou tohoto návodu (před použitím okopírovat!).
Upozorněte všechny přítomné osoby, že jste povinnen stroj okamžitě zastavit, pokud
někdo vstoupí do nebezpečného prostoru stroje a nebo nebude na vaše výzvy reago-
vat.

207 / 480



Provoz
Nakládka

Tip: Během skládání a rozkládání stroje ušetříte čas, pokud zvolíte směr nakládky
vpravo. „Směr nakládání vlevo“ má oproti „Směru nakládání vpravo“ vliv na kvalitu
zpracování, tok cukrové řepy a stabilitu stroje.
Se stroji ROPA lze nakládat jak vlevo, tak vpravo, oba směry jsou naprosto rovnocené
z pohledu kvality zpracování a rychlosti nakládky.
V kopcovitém terénu se snažte volit pozici stroje tak, aby pokud možno nakládal do
svahu. Při nakládání se vyhněte, pokud je to možné, příliš strmým svahům.

6.13.2 Bezpečnostní spínače v provozu nakládání

Stroj je vybaven několika bezpečnostními spínači. Spínače nesmí být přemosťovány
nebo jinak vyřazovány z provozu. Tyto snímače jsou výsledkem důkladných analýz
rizik a jsou konstruovány a umístěny tak, aby především během kritických fází pro-
cesu překládání snižovaly riziko obsluhy a ostatních osob. Nicméně osobní odpověd-
nost řidiče stroje tímto dotčená není.

UPOZORNĚNÍ

Pokud se někdo pokusí spínače jakýmkoliv způsobem upravovat, je za toto konání
plně odpovědný, porušuje tímto jednáním platné předpisy bezpečnosti a jedná se o
hrubou nedbalost. Je zodpovědný za všechny důsledky v plném rozsahu svého jed-
nání!

6.13.3 Zapnutí pohonu stroje

NEBEZPEČÍ

Všem osobám, které se během jednotlivých kroků nakládky zdržují v nebezpeč-
ných prostorech stroje, hrozí vysoké riziko ohrožení života!

Před spuštěním strojního pohonu je bezpodmínečně nutné provést vizuální kont-
rolu, jestli se někdo nezdržuje v nebezpečných prostorech vytvářených strojem při
jeho činnosti.
Tyto osoby je nutné z těcho míst striktně vykázat.
V nebezpečném prostoru stroje při nakládce se nesmí nacházet žádné osoby.
V případě nebezpečí musí obsluha neprodleně stroj zastavit a vyzvat příslušnou
osobu, aby nebezpečný prostor ihned opustila.
Proces nakládky může začít nebo pokračovat pouze tehdy, pokud všechny osoby
opustily nebezpečný prostor stroje a jsou v dostatečné vzdálenosti od stroje.
Pokud osoby přes upozornění tento prostor neopustily, nesmí nakládka v žádném
případě začít nebo pokračovat.

6 Otočte sedadlo řidiče dopředu. Použijte krátký ale jasný signál houkačkou, kterým
upozorníte přítomné osoby na spuštění pohonu stroje, aby si vytvořily dostatečný
odstup od startujícího stroje.

Pro spuštění strojního pohonu krátce stiskněte žluté tlačítko (6).
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6

Bezpečnostní spínače při spuštění strojního pohonu
Sedadlo řidiče je vybaveno snímačem úhlu natočení. Proto je možné spustit strojní
pohon žlutým tlačítkem (6) pouze tehdy, pokud je sedadlo otočeno vpřed do středové
polohy tak, aby jste měli přímý výhled na příjem. Na R-Touch se musí rozsvítit ukazatel
sedadla (1) zeleně (rozsah ukazatele mezi -20% / 0%/ +20%). Zároveň musí být nad-
zvednuto přihrnovadlo tak vysoko, až bude výškový ukazatel přihrnovadla (3) také sví-
tit zeleně.

4 1 3

(4) Ukazatel prodleva doběhla

4 1 3

(4) Ukazatel prodleva zbývá ještě 28 vteřin

Při rychlém střídání přepravních vozů je možné strojní pohon zapnout i bez otáčení
sedačky , tak aby ukazatel byl zelený. Toto je možné tak dlouho, dokud nedoběhl čas
prodlevy zobrazený na R-Touch od posledního vypnutí strojního pohonu.

Doporučení pro nakládku s úsporou paliva:
Zvolte pomocí střed. křížového tlačítka (16) otáčky motoru mezi 1200 a 1300 min-1.
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6.13.4 Nastavení hloubky příjmu

– Hloubkové vedení příjmu přebírají obě výškově stavitelné opěrné nohy (10)
(zvenku na boku obou stran příjmu) a střední díl příjmu.

– Najeďte do polní skládky řepy.
– Nastavte výšku příjmu.

Výška příjmu musí být nastavena tak, aby prsty příjmových válců byly v kontaktu s
půdou v celé délce. Tato výška příjmu je optimální pro šetrnou a sílu šetřící práci.

10

1 4 5

Pomocí minjoysticku (1) na pravém josticku se nastavuje výška středního dílu příjmu a
tím i výška ve vnitřním prostoru bočních dílů příjmu.
Pomocí křížového tlačítka (4) se nastavuje výška opěrných nohou a tím vnější výška
pravé a levé boční části příjmu.

6.13.4.1 Odlehčení příjmu

Pokud nechceme, aby na skládce řepy, která má měkký povrch, příjmový stůj zajížděl
příliš do hloubky, je potřeba příjem odlehčovat.
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6.13.4.2 Odlehčení bočních dílů příjmu

Opěrné nohy nesou příjmový stůl jen částečně. Část zatížení je přenesena na podvo-
zek.
Přenos zatížení zajišťuje pístnice (12), která normálně skládá a rozkládá boční díly
příjmu (křížové tlačítko (5) na pravém joysticku). Boční díly jsou pomocí nadzvedání
odlehčovány až dokud opěrné nohy mají jen nepatrný kontakt s půdou. Pokud je pří-
jem odlehčen správně, potom vidíte za lyžinami opěrných nohou (10) při běžných půd-
ních podmínkách pouze nepatrné stopy v půdě.

12

10

6 8

5

(6) Hodnota odlehčovacího tlaku vlevo
(8) Hodnota odlehčovacího tlaku vpravo

K odlehčení bočních dílů příjmu se krátce dotkněte křížového tlačítka (5).
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6.13.4.3 Odlehčení střední části příjmu

1
Odlehčovací tlak střední části příjmu se nastavuje pomocí minjoysticku (1) tak, že se
zatěžuje přední náprava. Tím se zlepšuje trakce a náhon je zatěžován rovnoměrně.

9 7

(7) Hodnota odlehčovacího tlaku střed
(9) Výška příjmu v %

Není žádná doporučená hodnota odlehčení střední části. Jediné rozhodující kriterium
je kvalita sběru řepy, kterou vidíte na monitoru z kamery na příjmu. Zde mužete vidět
jestli jsou sebrané všechny bulvy a nedochází ke ztrátám při nakládce.

Zobrazení na kameře střední špice pokud je stroj optimálně nastaven. Žádné části
bulev, uložení příjmových válců je nad půdou vidět.
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11

(11) Pohyblivý plaz pod střední špicí s možností nastavení

Práce v hloubce půdy zvyšuje nároky na sílu náhonu příjmu a poměrně výrazně zvy-
šuje opotřebení válců! Hloubku vedení je třeba přispůsobit tvaru terénu a zatížení pří-
jmu procházejícími bulvami cukrovky.

6.13.5 Náběhové desky příjmového stolu

Náběhové desky (1) jsou na krajích příjmu a vymezují jeho šířku a vedou řepu na stra-
nách příjmu.

1

2

(1) Náběhová deska
(2) Vodicí guma

Vodící gumy (2) nastavte při prvním nasazení stroje tak, aby těsně přiléhaly k povrchu
terénu.

POZOR

Dávejte pozor na dráhu naběhových desek především při překládání na zmrzlé a zhut-
něné půdě. Náběhovými deskami nikdy neprojíždějte přímo přes překážky! Může při-
tom dojít k poškození mechaniky skládání.
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3

4

(3) Náběhová deska vlevo

tlačit dopředu = vyklopit,

tlačit dozadu = zaklopit.

(4) Náběhová deska vpravo

tlačit dopředu = vyklopit,

tlačit dozadu = zaklopit.

Vždy když nepotřebujete využít maximální šířku příjmového stolu, nastavte náběhové
desky do přímé pozice ve směru jízdy. Tím zlepšíte tok cukrovky na krajních částech
příjmu.

Optimální nastavení náběhové desky příjmového stolu

Chybné nastavení náběhové desky příjmového stolu. Zbytečné hromadění půdy
v okolí náběhové desky. Navíc chybná jízda v krechtu. Je třeba začínat od středu
krechtu.
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6.13.6 Řepné cesty

Toto zobrazení R-Touch znázorňuje tok řepy strojem. Takto je možné přehledně zobra-
zit všechny důležité provozní parametry.

C

B
A

CZ CZE F F E

Jednotlivé barvy a symboly mají následující význam:

bílý = Vypnuté komponenty
zelený = Aktivní komponenty, ale nejsou v pohybu
zelený s černou šipkou = Komponenty pracují a jsou v pohybu v běžném

směru
zelený s červenou šipkou = Komponenty jsou přetížené
červený = Komponenty jsou blokovány
zelený s oranžovou šipkou = Komponenty budou reverzovány a jsou v opač-

ném směru pohybu

Nastavte optimálně rychlost průchodu cukrovky v rámci celé trasy řepného toku.
Vylaďte rychlosti mezi příjmovými válci a 4-řadými separačními válci. Otáčky 4 řad.
separačních válců nastavit tak, aby nedocházelo ke zpomalení a ucpávání na pře-
chodu k dopravníku pod kabinou.
Při volbě otáček ještě zohledněte stupeň znečištění řepných bulev. Při velmi znečiš-
těné řepě a vlhké půdě nastavte otáčky výše. To znamená, že válce musí běžet rych-
leji, nežli při běžných podmínkách.
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Rychlostí posuvu pojezdového pohonu můžete navíc ovlivnit stupeň čištění:
– Nízká rychlost posuvu = malá vrstva řepy na válcích = všechny bulvy projdou čis-

tící cestou dvakrát = vysoký čistící efekt.
– Vysoká rychlost posuvu = silná vrstva řepy na válcích = bulvy projdou čistící cestou

pouze z části dvakrát = nízký čistící efekt a šetrné zacházení s řepou.

Optimální rozdělení řepy na celé šíři příjmu

Striktně doporučujeme odstraňovač zmrzků z bočních dílů příjmu nedemontovat. Je
to cenná pomůcka pro kontrolu správného objemu a rovnoměrného toku dopravované
cukrovky na příjmu. Pokud nedochází k hromadění řepy na odstraňovači zmzků je i
nepravděpodobné, že by mohlo dojít k ucpání na dalších místech řepné trasy stroje.
Rychlostí posuvu pojezdového pohonu můžete regulovat přísun řepy.

Rovnoměrný tok řepy bez ucpávání a důmyslný průchod pro vysoký stupeň čištění

1

6

5

4

3

2

Čím více zkušeností se strojem bude mít,
tím lépe budete schopni posoudit opti-
mální rychlost toku .

(1) Otáčky příjmových válců
(2) Otáčky podávacích válců
(3) Otáčky 4-řadé separační válce
(4) Otáčky dopravníkového pásu pod

kabinou
(5) Otáčky dočištění
(6) Otáčky vykl. dopravníku
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6.13.7 Překladač (pohon A)

Překladač - vykládací dopravník transportuje řepu z dočišťovače na transportní vozi-
dlo. V rámci tohoto procesu by mělo být s řepou zacházeno tak šetrně, jak je to jen
možné.

6

Tento pohon se zapíná a vypíná společně se strojním pohonem pomocí stisku žlutého
tlačítka (6) na pravém joysticku.

Rychlost překladače

Zvolte tuto funkci pomocí R-Select.
+ Tlačítko = dopravník rychleji
- Tlačítko = dopravník pomaleji

Pokud tento pohon zastavíte, zastaví se rovněž i ostatní pohony před ním. Tento
pohon není možné reverzovat. Na terminálu R-Touch se objeví následující symbol ,
pokud je tento pohon přetížen.

Na terminálu R-Touch se objeví následující symbol  pokud je tento pohon zabloko-
ván.
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6.13.7.1 Rychloběh překladače

Někdy zůstává příliš velké množství nečistot na pásu - např. při velmi nepříznivých
podmínkách nakládky. Aby bylo možné tyto nečistoty z pásu odstranit, je překladač
vybaven možností rychloběhu.

6

Rychloběh zapnete pomocí kolébkového přepínače (6). Stiskněte tento přepínač
doprava a držte jej tak dlouho, dokud nebudou nečistoty z pásu odstraněny. Pás pře-
kladače potom běží dvojnásobnou rychlostí.

Rychloběh zapínejte pouze tehdy pokud jsou pásy překladače prázdné a není na na
nich žádná řepa. Po dobu rychloběhu překladače je dopravníkový pás pod kabinou
zastavený.
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6.13.8 Dočištění (pohon B)

9 Podle výbavy může být Váš stroj osazen čistícím pásem, 8řadým válcovým čištěním
nebo odkameňovačem. Tímto se provádí dočištění cukrové řepy strojem. Dočištění je
umístěno mezi koncem dopravníkového pásu pod kabinou a překladačem. Pohon pra-
cuje pouze pokud je zapnutý strojní pohon.
Pro zapnutí pohonu použijte jeden krátký stisk tlačítka (9) na pravém joysticku.

Pokud stisknete toto tlačítko znovu, pohon dočištění se vypne. Když se stiskne tlačítko
a drží se, tak se směr otáčení dočištění obrátí (bude reverzován). Zpětný chod dočiš-
ťovače je možný pouze u provedení s válcovým čištěním a odkameňovačem.

Rychlost dočisťovače

Hodnotu otáček dočištění je možné přestavovat v deseti
stupních. Zvolte tuto funkci pomocí R-Select.
+ Tlačítko = agresivní dočištění
- Tlačítko = šetrné dočištění

Pouze u 8-řadých sep. válců:
Bude-li po dosažení stupně 10 + tlačítko uvolněno a následně na alespoň tři vteřiny
opět stisknuto, bude dosaženo hodnoty „Max.“. Stupeň "Max" je nejvyšší rychlost hyd-
raulického pohonu.

UPOZORNĚNÍ

Pro co nejšetrnější zacházení s cukrovou řepou volte rychlost pohonu dočišťování jen
tak vysokou, jak je jen nezbytně nutné. Stupeň "Max" se používá pouze při extrémě
lepivé půdě. V tomto stupni jsou otáčky válců dočišťování závislé výlučně na otáčkách
vznětového motoru.

Pokud tento pohon zastavíte, zastaví se rovněž i ostatní pohony před ním.
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6.13.8.1 Dočišťovací pás ( volitelné)

U dočišťovacího pásu je čistící efekt založen na tom, že pás běží vyšší rychlostí nežli
je rychlost řepného toku. Řepa se na páse odvaluje a tím se i čistí.

Pokud jsou překročeny hranice výstrah na čistícím pásu, na terminálu R-Touch se
objeví následující symbol .

Na terminálu R-Touch se objeví následující symbol  pokud je pás zablokován.
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6.13.8.1.1 Rychloběh čistícího pásu

Někdy zůstává příliš velké množství nečistot na pásu - např. při velmi nepříznivých
podmínkách nakládky. Aby bylo možné tyto nečistoty z pásu odstranit, je čistící pás
vybaven možností rychloběhu.

Speciální funkce

Mód nakládky

Automatika pohonu pojezdu

Centrální mazání

Přihrn. hrablo nahoru dolů

Servis palivový filtr

Rychloběh čistícího pásu

Nakládka

Vyp

Auto

Maus5

Zap

Vyp

B638 tlak paliva jemný filtr

K tomu změňte v menu „Zvláštní funkce“ v řádku „Rychloběh čistícího pásu“ hodnotu
na ZAP. Pás dočišťování potom běží dvojnásobnou rychlostí. Hodnotu nastavte opět
na "VYP" v okamžiku, když je pás vyčištěn.

Rychloběh zapínejte pouze tehdy, pokud je pás prázdný a není na něm žádná řepa.
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6.13.8.2 8-řadé čistící válce (volitelné)

Pokud jsou překročeny hranice výstrah na čistících válcích, na terminálu R-Touch se
objeví následující symbol .

Na terminálu R-Touch se objeví následující symbol  pokud jsou čistící válce zablo-
kovány.

Cizí předměty blokující čistící válce lze odstranit reverzací válců.
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6.13.8.2.1 Válcový separační čistič s brzdou řepy

2

1

1

1

(1) Brzda cukrovky
(2) Brzdící tyče

U válcového čištění se čistící efekt dosahuje tím, že válce nečistoty a příměsi stahují
dolu pod sebe.

Navíc je montována i otočná brzda řepy (1). Brzdící tyče (2), které jsou namontovány
na rámu válcového čištění zabrždují řepu. Řepy se potom otírají samy o sebe a tím se
zvyšuje čistící efekt. Spuštěním brzdících tyčí (2) hlouběji do řepného toku lze měnit
intenzitu dočištění.

Brzda cukrovky

Zvolte tuto funkci pomocí R-Select.
+ tlačítko = řepný tok bude přibržďován silněji (intenziv-
nější čištění).
- tlačítko = řepný tok bude slabě přibržďován (šetrné čiš-
tění).
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6.13.8.3 Odkameňovač (volitelný doplněk)

Pokud je stroj vybaven odkameňovačem, jsou na ovládacím panelu integrované dva
dodatečné páčkové přepínače. Páčkové přepínače umožňují měnit směr otáčení obou
protiběžných válců odkameňovače.

(1) Směr otáčení předního protiběžného válce

(2) Směr otáčení zadního protiběžného válce

UPOZORNĚNÍ

Při zpětném chodu odkameňovače se změní také směr otáčení obou protiběžných
válců. Pokud se protiběžné válce otáčejí směrem dopředu a aktivujete zpětný chod,
budou se při jízdě vzad otáčet směrem dozadu. Pokud se protiběžné válce otáčejí
směrem dozadu a aktivujete zpětný chod, budou se při jízdě vzad otáčet směrem
dopředu.

Pokud jsou překročeny hranice výstrah na odkameňovači, na terminálu R-Touch se
objeví následující symbol .

Pokud je odkameňovač zablokován, zobrazí se na R-Touch následující symbol .

Cizí předměty blokující odkameňovač lze zpravidla odstranit zpětným chodem válců.
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Válce odkameňovače jsou výškově samostatně nastavitelné.

NEBEZPEČÍ

Hrozí nebezpečí vážného poranění od běžících válců!
Práce na válcích se smí provádět pouze pokud je vypnutý strojní pohon a motor
stroje.

– Stroj zastavit a vznětový motor vypnout.
– Stroj se musí zajistit proti náhodnému nastartování motoru.

Nebezpečí pádu!

– Při všech pracích na odkameňovači vždy používejte protiskluzové žebříky a
pomůcky pro výstup nebo schválené pracovní plošiny.

Oba protiběžné válce lze nastavit na dvě různé výšky. Při nastavování výšky povolte
šrouby se šestihrannou hlavou (3), nastavte protiběžný válec do požadované výšky a
šrouby (3) znovu utáhněte. Dejte pozor, aby byly oba protiběžné válce nastaveny na
obou stranách stejně.

Všechny ostatní válce odkameňovače lze nastavit na tři různé výšky. Při nastavování
výšky povolte šrouby se šestihrannou hlavou (4), nastavte válec do požadované výšky
a šrouby (4) znovu utáhněte. Dejte pozor, aby byly válce nastaveny na obou stranách
stejně.
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6.13.9 Dopravníkový pás (v grafické zobrazení pohon C)

Dopravníkový pás transportuje řepu z příjmového stolu na dočišťovač. Tento pohon se
zapíná nebo vypíná pomocí stisku tlačítka (10) na pravém joysticku.

1

10

Dopravníkový pás (1) běží pouze pokud je v provozu i dočišťovač. Pokud tento pohon
zastavíte, zastaví se rovněž i ostatní pohony před ním. Tento pohon není možné
reverzovat.

Otáčky dopravníkového pásu pod kabinou

Hodnotu otáček dopravníkového pásu je možné pře-
stavovat v deseti stupních. Zvolte pomocí R-Select tuto
funkci.
+ Tlačítko = dopravníkový pás rychleji
- Tlačítko = dopravníkový pás pomaleji
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6.13.9.1 Rychloběh dopravníkového pásu

Někdy se může nahromadit větší množství bláta v oblasti náběhu na pás a na vodí-
cích kladkách. Stává se to především při nakládce za velmi nepříznivých podmínek.
Aby bylo možné tyto nečistoty z pásu odstranit, je dopravníkový pás vybaven mož-
ností rychloběhu.

6

Rychloběh zapnete pomocí kolébkového přepínače (6). Stiskněte tento přepínač
doleva a držte jej tak dlouho, dokud nebudou nečistoty odstraněny. Dopravníkový pás
potom běží dvojnásobnou rychlostí.

Rychloběh zapínejte pouze pokud je dopravníkový pás prázdný a není na něm žádná
řepa.
Krátce zapnětě rychloběh, pokud se na vodících kladkách vytvoří nábal z hlíny a
nečistot. Rychloběhem lze odstranit nečistoty jen do určitého množství a velikosti
nábalů. Potom musí být nečistoty odstraněny ručně.
Bude-li zablokováno dočištění, dopravníkový pás se zastaví automaticky. Jakmile
je blokace dočišťování uvolněna, je možné krátkým stiskem tlačítka (10) na pravém
joysticku dopravníkový pás opět zapnout.
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6.13.10 4-řadé separační válce na příjmu (pohon D)

4-řadé separační válce na příjmu dopravují řepu ke středu příjmu a dále na dopravní-
kový pás pod kabinou. Válce se otáčí potom jen ve směru podávání, pokud je zapnutý
strojní pohon a dopravníkový pás běží.
Tyto separační válce je možné i reverzovat, ale musí být vypnutý dopravníkový pás.

8 4-řadé separační válce zapnete pomocí jednoho
krátkého stisku tlačítka (8) na pravém joysticku.
Při opakovaném stisku tlačítka se válce zastaví.
Pokud toto tlačítko stisknete a budete jej držet
válce se reverzují.
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Otáčky 4-řadé separační válce

Hodnotu otáček 4-řadých separačních válců je možné
přestavovat v deseti stupních. Zvolte pomocí R-Select
tuto funkci.
+ tlačítko = otáčky zvýšit (agresivnější čištění a dopravo-
vání)
+ tlačítko = otáčky snížit (šetrnější čištění a dopravování)

Pro co nejšetrnější zacházení s cukrovou řepou volte rychlost pohonu 4-řadých sepa-
račních válců jen tak vysokou, jak je jen nezbytně nutné.

Bude-li po dosažení stupně 10 + tlačítko uvolněno a následně na alespoň tři vteřiny
opět stisknuto, bude dosaženo hodnoty „Max.“. Stupeň "Max" je nejvyšší rychlost hyd-
raulického pohonu. Stupeň "Max" se používá pouze při extrémě lepivé půdě. V tomto
stupni jsou otáčky 4-řadých separačních válců závislé výlučně na otáčkách vzněto-
vého motoru.

Pokud jsou překročeny hranice výstrah na 4-řadých separačních válcích na terminálu
R-Touch se objeví následující symbol .

Na terminálu R-Touch se objeví následující symbol  pokud jsou 4-řadé separační
válce zablokovány.

Při blokádě na 4-řadých separačních válců je odpojen pohon podávacích válců a pří-
jmových válců.

6.13.11 Podávací válce (pohon E)
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7 Podávací válce řepu předčišťují a vedou ji do stran příjmu. Díky dlouhé trase je docí-
leno vysokého čistícího efektu.
Podávací válce se přitom otáčejí ve stejném pracovním směru jako 4-řadé separační
válce.
Podávací válce zapnete pomocí jednoho krátkého stisku tlačítka (7) na pravém
joysticku (mohou být zapnuté pouze společně s příjmovými válci).

Pokud tlačítko pro pohon příjmových a podávacích válců znovu krátce stisknete,
pohon válců se zastaví. Když se stiskne tlačítko a drží se, tak se směr otáčení podáva-
cích/příjmových válců obrátí.

Otáčky podávacích válců

Zvolte pomocí R-Select tuto funkci.
+ Tlačítko = otáčky zvýšit (válce běží rychleji)
- Tlačítko = otáčky snížit (válce běží pomaleji)

Pro co nejšetrnější zacházení s cukrovou řepou volte rychlost pohonu podávacích
válců jen tak vysokou, jak je jen nezbytně nutné.

Při vysoké rychlosti podávacích válců bude docházet k vyhazování řepy víc ke kra-
jům. Tím se prodlouží dráha čištění. Toto nastavení je doporučené při velmi znečiš-
těné řepě.

Otáčky pohonu excentru na střední špici jsou synchronní s otáčkami podávacích válců
(motory jsou zapojeny seriově).

Pokud jsou překročeny hranice výstrah na podávacích válcích na terminálu R-Touch
se objeví následující symbol .

Na terminálu R-Touch se objeví následující symbol  pokud jsou podávací válce
zablokovány.

Při blokádě na podávacích válcích je odpojen pohon příjmových válců.
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6.13.12 Příjmové válce (pohon F)

7 Příjmové válce plní rozdílné úlohy. Příjmové válce nabírají cukrovku z půdy a předávají
ji na čistící válce. Ty předávají cukrovku dále na podávací válce a současně čistí prsty,
kterými jsou opatřeny příjmové válce.
Příjmové válce se přitom otáčejí ve stejném pracovním směru jako podávací válce.
Příjmové válce (mohou být zapnuté pouze s podávacími válci) zapnete jedním krátkým
stiskem tlačítka (7) na pravém joysticku.

Pokud tlačítko pro pohon příjmových a podávacích válců znovu krátce stisknete,
pohon válců se zastaví. Když se stiskne tlačítko a drží se, tak se směr otáčení podáva-
cích/příjmových válců obrátí.

Otáčky příjmových válců

Zvolte pomocí R-Select tuto funkci.
+ Tlačítko = otáčky zvýšit (válce běží rychleji)
- Tlačítko = otáčky snížit (válce běží pomaleji)

Pro co nejšetrnější zacházení s cukrovou řepou volte rychlost pohonu příjmových
válců jen tak vysokou, jak je jen nezbytně nutné.

Pokud jsou překročeny hranice výstrah na příjmových válcích na terminálu R-Touch se
objeví následující symbol .

Na terminálu R-Touch se objeví následující symbol  pokud jsou příjmové válce
zablokovány.

Jakmile se příjmové válce zastaví nebo je reverzujete, zastaví se automaticky i pojez-
dový pohon.
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6.13.13 Automatická reverzace pohonů všech válců

V menu „Základní nastavení“ je možné pro automatickou reverzaci pohonů všech
válců nastavit volbu „ZAP“ nebo „VYP“.

Hlaseni rezervy paliva pri %

Vystraha rezerva AdBlue pri %

Čas mazání (sek)

Automaticka reverzace valcu

20

15

210

Zap

Základní nastavení

Čas zpětného chodu (sek) 2

Reverzační automatika je schopna rozeznat blokaci kteréhokoli pohonu válců na cestě
řepného toku.
Jakmile systém zjistí blokaci, vypne všechy pohony, které se na cestě řepného toku
nacházejí před zjištěnou blokací. Současně se vypne pohon pojezdu, pokud byl
aktivní.

Reverzační automatika vícekrát (max. 5x) spustí zablokovaný pohon opačně, dokud
se blokáda neuvolní. Potom se opět automaticky spustí všechny pohony, včetně
pohonu pojezdu, pokud byl předtím aktivní.

Pokud se nepodaří reverzační automatice pěti pokusy blokádu uvolnit, vypne všechny
pohony.

V řádku „Čas zpětného chodu (sek)“ můžete nastavit, kolik sekund se budou válce
otáčet v režimu reverzační automatiky směrem dozadu.

Hlaseni rezervy paliva pri %

Vystraha rezerva AdBlue pri %

Čas mazání (sek)

Automaticka reverzace valcu

20

15

210

Zap

Základní nastavení

Čas zpětného chodu (sek) 2
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87 9 Pomocí tlačítka (7), (8) nebo (9) na pravém joysticku můžete ručně spustit dodatečnou
reverzaci. Pokud ani tato není úspěšná, je třeba příčinu blokády odstranit ručně.
Vypnětě stroj a zajistěte jen proti nechtěnému spuštění.

NEBEZPEČÍ

Při odstraňování blokády hrozí riziko vážných poranění způsobených pohonem.

– Před odstraněním blokády kompletně vypněte stroj a jeho úplné vypnutí nechte
zkontrolovat třetí osobou.

– Vytáhněte klíček od zapalování, uschovejte jej u sebe a zavřete dveře kabiny.
– Zajistěte klíček zapalování před přístupem třetích osob!

6.13.14 Najíždění do skládky řepy = Mód nakládky ZAČÁTEK

Pokud ještě nevidíte pod výložníkem připravený přepravní vůz, můžete před zapnu-
tím strojního pohonu v menu „Speciální funkce“ v řádku „MÓD NAKLÁDKY“ volbu
„NAKLÁDKA“ (standardní nastavení) nastavit na „ZAČÁTEK“. S tímto nastavením
budete vjíždět do hromady s běžícím příjmem, bez toho, že by byly spuštěny zbylé
části cesty řepného toku. Jakmile vypnete strojní pohon (žluté tlačítko (6) na pravém
joysticku), tak se nakládací mód automaticky změní zpět na „NAKLÁDKA“.

Speciální funkce

Mód nakládky

Automatika pohonu pojezdu

Centrální mazání

Přihrn. hrablo nahoru dolů

Servis palivový filtr

Rychloběh čistícího pásu

Začátek

Vyp

Auto

Maus5

Vyp

Vyp

B638 tlak paliva jemný filtr

1

(1) Značka pro aktivní mód nakládky ZAČÁTEK
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6.13.15 Nakládání přepravního vozidla

Při nakládání na přepravní vozidlo dbejte následujících upozornění, aby nakládka byla
co nejvíce šetrná.

– Vyhýbejte se takovému postavení stroje, kdy pomyslné osy dopravníku, dočištění
a výložníku spolu svírají takové úhly, že dochází ke změnám směru řepného toku o
více jak 90°!

Šetrný tok řepy

– Nastavte kompletní čištění řepy co nejšetrněji to jde (možné i nižší otáčky).
– Pracujte pokud možno s nízkými otáčkami vznětového motoru (1200-1300 min-1),

aby jste uspořili pohonné hmoty a zároveň šetřili životní prostředí.
– Snažte se nakládat přepravní vozidlo tak, aby řepné bulvy dopadaly na korbu

pokud možno z co nejmenší výšky. Spusťte výložník co nejníže jak je to jen možné,
kloubový díl na začátku korby spusťte mezi bočnicemi korby přepravního vozu rov-
něž co nejvíc dolu.

UPOZORNĚNÍ

Důležité!! Pohyby otočného ramene a výložníku do boku jsou prováděny pomocí
řetězových převodů. Sledujete během provozu, jestli jsou boční pohyby prováděny
korektně a jestli jsou řetězy pohonu pevně napnuté. Dopínání řetězů je hydraulické a
automatické.

Pokud zjistíte, že řetězy nejsou řádně napnuté stroj ihned odstavte.

NEBEZPEČÍ

Nedostatečně napnuté řetězy otočného ramene a výložníku mohou přeskočit
přes ozubení náhonu, což může vést k nekontrolovatelným pohybům obou dílů
a tím hrozí riziko vážných i smrtelných úrazů.

– Okamžitě stroj odstavte a nechte jej zkontrolovat a odstranit příčinu závady
odborně způsobilým personálem servisu.
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6.13.16 Funkce dokládky

6 Pokud potřebujete po vypnutí stroje ještě na přepravní vůz doložit menší množství
cukrovky, můžete to pohodlně udělat pomocí funkce dokládky.
Dokládká probíhá za pevně nastavených nízkých otáček, které řidič nemůže ovlivnit.
Dokládku spustíte pomocí stisku žlutého tlačítka (6) strojní pohon VYP/ZAP na pravém
joysticku. Funkce dokládky běží tak dlouho, jak dlouho držíte toto tlačítko stisknuté.
Jakmile tlačítko uvolníte, pohon se zastaví.
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6.13.17 Zvláštnosti při nakládce.

6.13.17.1 Promrzlá skládka bulev

Mírně namrzlou skládku lze narušit a uvolnit pomocí příhrnovacího hrabla. Velmi
zamrzlé bulvy na skládce ale pomocí přihrnovalda neuvolníte. Pro narušení hromady
za těchto okolností použijte vždy vhodnou techniku (např. čelní nakladač, traktor s
radlicí atd.).
Výsuvná část přihrnovadla působí na hromadu pouze svou vlastní hmotností. Pří-
padné dodatečné pojíždění se strojem potom vede k poškození teleskopu přihrno-
vače.

POZOR

Zmrzlou skládku nelze uvolňovat ani nadzvedáváním celého příjmového stolu. To
vede jen k vážnému poškození příjmu.

Při nakládání promrzlé skládky mějte vždy namontován odstraňovač zmrzků (1) na
stranách příjmu u náběhu do dopravníku pod kabinou.
Při dodání nového stroje je odstraňovač zmrzků (1) připevněn na rámu zadní části pří-
davné nápravy. V případě potřeby osaďte odstraňovač zmrzků do náběhu dopravníko-
vého pásu, připevněte jej šrouby, ktrerými byl zajištěn na přídavné nápravě.
Odstraňovač zmrzků pomáhá rozmělňovat zmrzlé hroudy řep a zajišťuje plynulý řepný
tok na dalších částech průchodu strojem.

1
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1

6.13.17.2 Etrémně úzké skládky

Ikdyž je skládka bulev úzká a její šíře je ani ne polovina příjmového strolu, je stejně
nutné příjem rozložit celý a pracovat s celou jeho šíří.
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6.13.18 Mód nakládky KONEC

Pro úsporu pohonných hmot je výhodné na konci skládky snížit otáčky na celém prů-
chodu strojem, protože přihrnovadlo posouvá na příjmový stůl relativně malé množství
řepy. Kromě toho výsledek vážení je přesnější , když nakladač dosáhne určité mini-
mální náplně. V menu „Speciální funkce“ v odstavci „Mód nakládky“ volbu „NAKLÁD-
KA“ (Standardní nastavení) nastavit na „KONEC“. Při této volbě se otáčky všech
pohonů nastaví tak, jak byly nastaveny při posledním přepnutí volby modu „KONEC“.

Pro nastavení zpět do modu nakládky nastavte v menu „Speciální funkce“ v odstavci
„Mód nakládky“ volbu „KONEC“ na „NAKLÁDKA“.

Speciální funkce

Mód nakládky

Automatika pohonu pojezdu

Centrální mazání

Přihrn. hrablo nahoru dolů

Servis palivový filtr

Rychloběh čistícího pásu

Konec

Vyp

Auto

Maus5

Vyp

Vyp

B638 tlak paliva jemný filtr

1

(1) Značka pro aktivní mód nakládky KONEC
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6.13.19 Použití přihrnovacího hrabla

Pomocí přihrnovacího hrabla je možné řepu z vrcholu hromady rozhrnout do stran a
nabrat příjmovým stolem. Na konci ramene přihrnovače je namontováno přihrnovací
hrablo (umělohmotná část). Je uzpůsobený pro přihrnutí posledních zbylých kusů řepy
na konci hromady. Přihrnovač se ovládá pomocí levého joysticku.

Jistící prvky při nabírání zbytků řepy

NEBEZPEČÍ

Osobám zdržujícím se v nebezpečném prostoru hrozí nebezpečí těžkých nebo i smr-
telných úrazů. Především v prostoru příjmového stolu hrozí osobám zachycení části
oděvů nebo těla běžícími válci stolu. Přitom hrozí nebezpečí rozdrcení končetin stro-
jem. Předměty mohou být vtaženy do válců a rozdrceny nebo mohou způsobit vážné
poškození stroje.

Obsluha je povinna stroj okamžitě zastavit, pokud se osoby nebo zvířata ocitnou v
nebezpečném prostoru nebo do něj zasáhnou nějakými předměty.
Je výslovně zakázáno za chodu stroje ručně nebo pomocí nástroje vhazovat do
sběracího ústrojí bulvy, které nebyly sběracím ústrojím nabrány.
Před údržbovými pracemi a opravami se musí vypnout motor a vytáhnout klíček ze
zapalování.
Před uvedením do provozu si přečtěte návod k používání, příp. údržbě a dodržujte
veškeré bezpečnostní pokyny.
Při těchto činnostech již došlo v minulosti k těžkým úrazům. Pohybovat se pod
zdviženými částmi stroje nebo v rozsahu jeho pohyblivých dílů je velmi nebez-
pečné a proto zakázané.

Přihrnovací hrablo nahoře
Po celou dobu, kdy je přihrnovač dostatečně zdvižen nahoru svítí ukazatel výšky při-
hrnovače (3) na R-Touch. Zelená barva značí, že během nakládky se nespustil jistící
prvek. Tak dlouho, dokud nedojde k překroření určité výšky, lze přihrnovač plně použí-
vat (např. na namrzlém mýtě).
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Přihrnovací hrablo dole
Pokud je výškový ukazatel přihrnovače (3) podsvícen oranžově, protože je přihrno-
vač spuštěn, lze s teleskopickým ramenem bez dalších opatření pohybovat jen vlevo/
vpravo a nahoru/dolů. Pokud chcete vysunout nebo zasunout teleskopické rameno,
musite otočit sedadlo dopředu. Na R-Touch se musí rozsvítit ukazatel sedadla (1)
zeleně (rozsah ukazatele mezi -20% / 0%/ +20%). Současně stisknout „Nožní spínač
pohled dopředu“ (2) na podlaze kabiny.

1 3

2

Tento nožní spínač (2) musíte držet stisknutý po celou dobu přihrnování a nabírání
zbytků. Jakmile toto tlačítko uvolníte, automaticky se vypnou všechny válce příjmo-
vého stolu (bdělostní tlačítko). Znovu zapnout pomocí tlačítka na pravém joysticku
lze pouze tehdy, pokud je sedadlo řidiče opět v poloze vpřed a nožní tlačítko pohledu
vpřed (2) je znovu stisknuté. Jakmile sedadlo opustí střední polohu, lze přihrnovač
pouze nadzvednout. Všechny ostatní funkce přihrnovače jsou zablokovány.

Pokud se ješte otáčí příjmové válce a přihrnovač ještě není zcela spuštěn, máte ještě
trochu času na otočení sedadla vpřed a stisknutí nožního spínače pohledu vpřed (2),
dokud se na R-Touch nezobrazí zelená nulová oblast. Jistící prvek se spustí s několika
vteřinovým zpožděním. Po uplynutí tohoto času prodlevy se zobrazí nukazatel na R-
Touch a zazní výstražný signál.

Pokud by bylo nožní tlačítko bdělosti nějak vyřazeno z funkce (např. elektricky pře-
mostěno nebo trvale mechanicky zatíženo), nebude možné pohon stroje spustit.

Pokud se na R-Touch zobrazí následující symbol , musíte přihrnovač přesunout do
středové polohy a nadzvednout.

Pokud potřebujete vytočit přihrnovač hodně daleko nalevo nebo napravo, musíte spus-
tit přední část příjmu dolu. Pokud není příjem spuštěn dostatečně dolu rozsvítí se na
R-Touch následující symbol .

Před sbíráním zbytků řepy doporučujeme během velmi pomalé jízdy vpřed spustit pří-
jem několik centimetrů nad zem a zbylé řepy následujícím způsobem naložit:

240 / 480



Provoz
Nakládka

– Stále táhněte přihrnovač okolo střední špice k podávacím válcům. Přitom pohy-
bujte hrablem přihrnovače paralelně s podávacími válci a počkejte tak dlouho, než
je řepa dopravena k dopravníkovému pásu.

– Potom seberte hrablem řepu na vnějších stranách stolu. Při troše cviku jste
schopni šesti kroky zbylou řepu dobrat.

UPOZORNĚNÍ

Tip! Při dobírání zbytků řepy pracijte s hrablem stále vždy od střední špice směrem
vlevo a vpravo k vnějšímu kraji příjmu.
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Řepy, které jsou na krajích, přihrnete lépe, pokud sklopíte boční náběhové desky
dovnitř příjmu.
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6.13.19.1 Přepínání ovládání přihrnovací hrablo zvednout/spustit

Standardní zobrazení ovládání pro obě funkce

– Přihrnovací hrablo zvednout/spustit
– Přihrnovací hrablo teleskop vysunout/zasunout

je zobrazeno graficky.

15

Pro řidiče, kteří mají zkušenosti s předchozí verzí euro-Maus3 a znají logiku ovládání
je možná záměna obou funkcí joystick vlevo vpřed/vzad a minijoystick (15) vřed/vzad
výhoda. Toto je možné v menu „Speciální funkce“ v poli volby „přihrnovač nahoru/
dolu“.

Speciální funkce

Mód nakládky

Automatika pohonu pojezdu

Centrální mazání

Přihrn. hrablo nahoru dolů

Servis palivový filtr

Rychloběh čistícího pásu

Začátek

Vyp

Auto

e-M3

Vyp

Vyp

B638 tlak paliva jemný filtr
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6.14 Ostřik vodou (volitelné)

6.14.1 Konstrukce a funkce

Ostřik vodou slouží při zvlášť lepivé půdě k navlhčení separačních válců. Poslouží
stejně dobře i v případě šetrné nakládky sluncem a větrem vysušených měkkých
bulev. Navlhčené separační válce lépe vedou řepný tok. Tím pádem dochází i menším
ztrátám. Voda pro ostřik je zajišťována z nádrže beztlakové vody s vrchním plněním
(5). Tlak potřebný pro ostřik je dodáván vzduchovým kompresorem na stroji.
Vypnutí a zapnutí ostřiku vodou je možné komfortně ovládat z kabiny řidiče.

5

1 2 3 4

6

(1-4) Kulové kohouty provozní
(6) Vodní filtr

Manometru (7) ostřiku vodou je možné nastavit požadovaný tlak vody (max. 5 bar).

7
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(7) Manometr pro ostřik vodou

29

31

30

27

28

(27) Kohout zadních trysek
(28) Kohout pro zadní polovinu a střední trysky
(29) přední trysky na dočišťovači
(30) střední trysky na dočišťovači
(31) zadní trysky na dočišťovači

323334

35

(32) vnější trysky na příjmu
(33) střední trysky na příjmu
(34) vnitřní trysky na příjmu
(35) Kohout pro vnitřní trysky
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6.14.1.1 Plnění nádrže na vodu

OPATRNĚ

Nebezpečí vzniku poranění znečištěnou stříkající vodou.

– Před naplněním nádrže nejdříve pomalu opatrně otevřete kohout (7) a odpusťte
případný přetlak v nádrži na vodu.

– Neshýbejte se k odvzdušňovacímu otvoru nádrže dokud není dostatečně odtlako-
vaná.

– Před napouštěním nádrže na vodu odvzdušňovací kohout opět uzavřete (1)
(Pozive OFF).

– Před naplněním nádrže nejdříve pomalu opatrně otevřete kohout na plnícím hrdle
nádrže (7) a odpusťte případný přetlak v nádrži na vodu.

– Do nádrže plňte pouze čistou vodu.
– Na průhledné hadici (10) vidíte během plnění stav hladiny vody v nádrži.
– Jakmile je nádrž plná, zavřete kohout (7).

10

8

9

7

1

(7) Plnicí hrdlo s kouhoutem
(8) Snímač pro ukazatel hladiny
(9) Pojistný přetlakový ventil
(10) Průhledná hadice pro kontrolu hladiny

VÝSTRAHA

Nebezpečí vážného poranění.
Pojistný přetlakový ventil (9) je z výroby pevně nastaven na hodnotu přetlaku 6 bar.

– Nastavení těchto bezpečnostních prvků nikdy neměňte, mohlo by to vést k vážným
zraněním a škodám na stroji.

– Při výměně musí být použitý pouze shodný díl, který je dodaný přímo ROPOU.
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6.14.2 Ovládání ostřiku vodou

6.14.2.1 Nastavení čtyř kulových kohoutů do čtyř provozních režimů

1 2 3 4

6

Nastavte kohouty do zvolené polohy dle požadovaného provozního režimu.

Provozní režim I VYP
Pokud nepoužíváte ostřik, kohout (1) zavřete.
Provozní režim II ZAP
Pokud ostřik potřebujete, nastavte všechny čtyři kohouty do polohy provozního
režimu II.
Provozní režim III Vypustit vodu a vyprázdnit nádrž
Pokud hrozí nebezpečí nízké teploty - nebezpečí mrazu, nebo při delší odstávce
stroje, doporučujeme nádrž zcela vypustit, aby se předešlo případným následným
škodám na zařízení ostřiku. Pro rychlé vyprázdnění nádrže musí být motor stroje v
chodu (zajišťuje chod kompresoru).
Provozní režim IV Odpuštění vody z trysek a tlakového vedení
Toto opatření je nutné vždy, když hrozí zamrznutí vody v tryskách a vedení. Pro
odpuštění vody musí být zařazen pohon stroje. Nastavte všechny čtyři kohouty do
pozice provozního režimu IV a spusťte ostřik tlačítkem (8) (trvalý provoz). Zařízení
nechte spuštěné tak dlouho, dokud z trysek nebude odcházet jen samotný vzduch
bez vody. Otevřete vodní filtr (6) a vyprázdněte nádobku. Našroubujte nádobku se
sítkem zpět na filtr.
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6.14.2.2 Ovládání ostřiku vodou

Nastavte kohouty do zvolené polohy dle požadovaného provozního režimu.
Zařízení ostřiku vodou je ovládáno pomocí R-Touch. Toto menu se rozsvítí je-li stisk-
nuto tlačítko (8) na klávesnici II po dobu 3 vteřin. Krátkým stiskem tlačítka zapnete
ostřik vodou tak, jak byl naposledy nastaven- vypnutý nebo zapnutý.

355541

8
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Hlavní menu

Denní součet

Sezónní součet

Nastavení nuly

Kalibrace

Práh načítání váhy

Ostřik vodou
11

13 14 15
12

16

17

18

19

21

23

25

26

20

22

24

27

Menu Ostřik vodou

(11) Ostřik vodou časový cyklus aktivace/deaktivace
(12) Ostřik vodou ovladání tlaku aktivovat/deaktivovat
(13) Ostřik vodou program 1
(14) Ostřik vodou program 2
(15) Ostřik vodou program 3
(16) Nastavení časového ovládání (4-řadé separační válce) viz straně 250
(17) Nastavení časového ovládání (dočištění) viz straně 250
(18) Nastavení tlakového ovládání (4-řadé separační válce) viz straně 251
(19) Nastavení časového ovládání (dočištění) viz straně 251
(20) Ukazatel stavu nádrže na vodu v 20-ti % krocích
(21) Přídavný ostřik vodou příjem vlevo (volitelné Ostřik vodou DUO)
(22) Přídavný ostřik vodou příjem vpravo (volitelné Ostřik vodou DUO)
(23) Levé trysky na příjmu
(24) Pravé trysky na příjmu
(25) Trysky na dočištění
(26) Přídavné trysky dočištění (volitelné Ostřik vodou DUO)
(27) Nastavitelné hodnoty výstrah při plnění nádrže na vodu. Pokud je hodnota

výstrahy zcela dole, je výstraha deaktivována.
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6.14.2.3 Způsoby práce s úsporou vody (časové ovládání)

Zařízení ostřikuje zásadně jen když je zapnutý strojní pohon.

Dotykem spínacího pole (11) aktivujete časové ovládání.
Pro co nejlepší navhlčení a současnou úsporu vody lze dobu ostřiku pro 4-řadé sepa-
rační válce (16) a dočištění (17) nastavit odděleně. Dotkněte se limitů výstrah na obra-
zovce a tyto přesuňte nahoru nebo dolů.

– Zcela nahoru, trvalý provoz
– dolu, délku intervalu ostřiku zkrátit. Jeden interval trvá 10 vteřin.

Při nastavení na 50 % ostřikuje zařízení 5 vteřin a potom dělá 5 vteřin pauzu.

Ostřik vodou
11

16

17
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6.14.2.4 Způsoby práce s úsporou vody (ovládání tlaku)

Dotykem spínacího pole (12) aktivujete ovládání tlaku.
Pokud tlak překročí hranici vámi nastavenou ukazatelem v grafu (18) (19) v tomto
menu, začne zařízení ostřikovat.
Pokud tlak klesne pod tuto hranici, ostřik se vypne automaticky.

Dotkněte se hranice tlaku na 4-řadých separačních válcích (18) a přesuňte dolu pro
rychlejší zapnutí ostřiku (menší tlak) nebo nahoru pro pozdější zapnutí ostřiku (vyšší
tlak).

Dotkněte se hranice tlaku na dočištění (19) a přesuňte dolu pro rychlejší zapnutí
ostřiku (menší tlak) nebo nahoru pro pozdější zapnutí ostřiku (vyšší tlak).

Ostřik vodou
12

18

19
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6.14.2.5 Ostřik vodou DUO (volitelné)

Pokud je stroj vybaven volitelnou výbavou Ostřik vodou DUO, potom je na každém
bočním dílu příjmu a na dočišťování namontován jeden ventil navíc. Tímto ventilem
připojujete přídavné trysky. Pro připojení a odpojení jednotlivých přídavných trysek
použijete znakem "+" označené pole (21) (22) (26). Ovládání časového untervalu a
tlaku funguje i na přídavné ventily volitelné výbavy.

Sezónní součet

21 22

26

6.14.2.6 Nastavení programů ostřikování

Ostřikové programy 1-3 mohou být nastaveny individuálně dle vašeho přání. Zapněte
trysky které chcete mít v daném programu uložené. Pomocí dlouhého stisku progra-
mového tlačítka (13-15) se tato konfigurace trysek uloží do daného ostřikového pro-
gramu.

Hlavní menu

Denní součet

Sezónní součet

13 14 15
Ostřik vodou
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6.14.2.7 Vyčištění sítka filtru

Při každém naplnění nádrže zkontrolujte čistotu sítka (6a) v nádobce filtru (6) a podle
potřeby jej vyčistěte.
Před rozebráním filtru zavřete kohouty (1), (2) a (3). Potom pro odtlakování otevřete
kohout (4).

Pokud je sítko filtru poškozené, nové si můžete objednat
pod číslem dílu ROPA 208003200.

1 2

3 4

6

6a

Filtr (ROPA č. d. 420057600) v držáku trysky
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6.15 Váha (volitelné)

6.15.1 Konstrukce a funkce

Jedná se o elektronickou váhu na pásu. Tato váha pomocí vysoce citlivých elektronic-
kých snímačů zatížení váží náklad včetně podílu nečistot – v našem případě se jedná
o cukrovou řepu – který je dopravován pásem na přepravní vozidlo. Přesnost každého
jednotlivého procesu vážení je primárně ovlivněna řádným ovládáním váhy a to již
nemůže být výrobcem ovlivněno.

Odchylky jednotlivých po sobě jdoucích nakládkách

-3,00%

-2,00%

-1,00%

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

Nákladní vůz-nakládka 1-67

%
 ro

zd
ílu

1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57 61 65

Optimální výsledky vážení při 67 po sobě jdoucích nakládkách

Spolu se správným ovládáním rozhodují o přesnosti měření ještě následující faktory:
– Bonita půdy
– Stupeň znečištění řepy
– Stupeň znečištění vážící rolny a rolny bezprostředně před a za ní.
– Úhel náklonu kloubového dílu překladače

4

2

2

3

1

(1) Senzor otáček
(2) Váhová buňka
(3) Počítač
(4) Náklonový senzor
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6.15.2 Ovládání váhy

Respektujte bezpodmínečně následující body, aby jste dosáhli co nejlepších výsledků
vážení:

– Napnutí pásu nastavit tak malé, jak je možné.
– Kladky na snímačích zatížení (1) a stejně tak ostatní kladky (2) pravidelně čistěte.

Podle půdních podmínek i vícekrát za den.

– Během vážení pohybujte dopravníkem pouze pomalu a pokud možno bez trhání.
– Během vážení se snažte udržet úhel náklonu výložníku konstantní.
– Nepohybujte prudce výložníkem. Ukazatel úhlu náklonu na terminálu musí být pod-

svícen zeleně. Pokud podsvícení změní na oranžové, mohou následovat výstražná
upozornění.

– Znečištění pásu značně ovlivňuje výsledek vážení. Z tohoto důvodu je nutné pro-
vést vynulování (viz straně 259). Při velmi znečištěné řepě a lepivé půdě doporu-
čujeme nulování provést po každém 3.–5. střídání přepravního vozidla. Vynulování
je potřebné, protože váha s tímto zatížením počítá.
Jakmile se podíl nečistot na páse změní je nutné opět provést vynulování. To samé
platí při výměně stroje. Podle našich zkušeností je malá četnost nulování hlavní
příčinou nesprávných výsledků při vážení.

– Pokud i přes pravidelné nulování dochází k chybám při vážení je nutné váhu znovu
zkalibrovat (viz straně 262).
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6.15.2.1 Ovládání váhy

Vaha

Součet hmotností

Nastavení nuly

Kalibrace

Práh načítání váhy

Cílová hmotnost

Menu váhy

Součet hmotností (viz straně 265)

Nastavení nuly (viz straně 259)

Kalibrace (viz straně 262)

Součtový práh váhy (viz straně 258)

Cílová hmotnost (viz straně 266)

Zobrazovací pole váhy

tun

Denní součet:

(5) Spuštění/ukončení procesu vážení
(6) Vynulovat aktuálně zvážené množství
(7) Aktuálně zvážené množství
(8) Denní množství (počítadlo se automaticky nenuluje)
(9) Ukazatel úhlu nakládání (sklon kloubového dílu výložníku)
(10) Práh načítání
(11) Ukazatel průběhu vážení aktivní (zelená)
(12) Sloupcový graf zatížení váhových snímačů
(13) Přepravované množství (tuny za hodinu)
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6.15.2.2 Uvedení do provozu po převzetí stroje

Pokud budete váhu používat poprvé, je bezpodmínečně nutné ji před prvním použitím
zkalibrovat. Kalibrace váhy se skládá ze dvou kroků, pokaždé ve stejném předepsa-
ném pořadí. (viz straně 262)

UPOZORNĚNÍ

Pokud se díl váhy (s vyjímkou snímačů otáček, podmínečně i snímačů náklonu) mění,
považuje se to za první uvedení do provozu a je nutné provést rekalibraci. Tento úkon
může provádět pouze odborně způsobilý servisní personál a není tedy v tomto návodu
popsán.

6.15.2.3 Proces vážení spustit/ukončit

5

Proces vážení spuštěn: Symbol váhy je
podsvícený zeleně

5

Proces vážení zastaven nebo přerušen:
Symbol váhy je podsvícen černě

Proces vážení spustíte dotykem přepína-
cího pole (5).
Pro ukončení příp. přerušení použijte
stejné pole (5).
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6.15.2.4 Práh načítání

Sloupcový graf (1 ) zobrazuje zatížení váhových snímačů. Součtový práh váhy (2 )
(=zelená značka) je hodnota, která stanovuje přidané množství na pásu. Tuto hodnotu
lze změnit v menu „Součtový práh váhy” . Pokud hodnota přidaného množství na pásu
leží pod součtovým prahem váhy, svítí sloupcový graf oranžově (3 ), váha nepřidává
nic ke zváženému množství snímači.

Vaha

Součet hmotností

Nastavení nuly

Kalibrace

Práh načítání váhy

Cílová hmotnost

2

1

Součtový práh váhy překročen, váha připočítává hmotnost

23

1

Součtový práh váhy pod limitem, proces vážení přerušen
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6.15.2.5 Aktuálně zvážené množství vynulovat

Jsou dvě možnosti jak vynulovat ukazatel aktuálně zváženého množství (7) na R-
Touch při výměně přepravních vozů.

11

12

13

6
7

– Na pravém joysticku stisknout tlačítka a hodnotu vynulovat. Krátce podržte sou-
časně stisknuté tlačítka (11), (12) a (13).

– Stisknutím přepínacího pole (6).

6.15.2.6 Nastavení nuly

V menu "Váha" zvolte podmenu "Vynulování".

Vaha

Součet hmotností

Nastavení nuly

Kalibrace

Práh načítání váhy

Cílová hmotnost

Jednotlivé volby v menu vás krok za krokem povedou celým procesem nastavení nuly.

Zapněte pohon stroje a deaktivujte dočišťování. Nastavte rychlost pásu a sklon výlož-
níku na hodnoty při kterých běžně nakládáte.
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Zapnout stroj!

kg predtim:

Začátek

Zavrit

1,8

Nastavení nuly

Deaktivovat docistovac!

kg predtim:

Začátek

Zavrit

1,8

Nastavení nuly

čekejte prosím...

kg predtim:

Začátek

Zavrit

1,8

Nastavení nuly

Aktivovat start!

kg predtim:

Začátek

Zavrit

1,8

Nastavení nuly

Spusťte přepínací plochu „Start“, když se na
terminálu rozsvítí ukazatel „Aktivace startu“.

čekejte prosím...

kg predtim:

Začátek

Zavrit

1,8

Nastavení nuly
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Počkejte, dokud se na R-Touch nezobrazí ukazatel „Nastavení nuly dokončeno!“ 
Tím je je nastavení nuly dokončeno.

Nastavení nuly dokončeno

kg predtim:

Začátek

Zavrit

1,8

kg potom: 1,0

Nastavení nuly

Pro vaši informaci program zobrazuje jak hodnotu před nastavením nuly, tak hod-
notu po dokončení nastavení. Proces dokončíte dotykem pole v menu s označením
„Dokončit“.
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6.15.2.7 Kalibrace váhy

Očistěte kladky na zátěžových snímačích, stejně tak kladky bezprostředně před a
za nimi. Proveďte nastavení nuly (viz straně 259). Nastavte ukazatel hmotnosti na
„0.00“ a proveďte zvážení první nakládky. Tuto hodnotu si zaznamenejte.

Zjistěte si hmotnost této nakládky, která byla zvážena cejchovanou váhou u příjemce.
Je třeba zohlednit i úbytek hmotnosti paliva překládacího vozu, které spotřeboval
během dopravy k příjemci. Jakmile máte k dispozici tyto údaje, postupujte následovně:
Nastavte na terminálu na ukazateli hmotnosti hodnotu „0.00“. V menu „Váha“ zvolte
bod „Kalibrace“.

Vaha

Součet hmotností

Nastavení nuly

Kalibrace

Práh načítání váhy

Cílová hmotnost

Vložte hmotnost, kterou jste zaznamenali na R-Touch při vážení první nakládky.

Zavrit

Ulozit

Hodnota kalibrace dosud

Hodnota kalibrace nova

hmotnost [kg] váha ext.

hmotnost [kg] váha Maus5

Kalibrace

145.92

145.92

25150

262 / 480



Provoz
Váha (volitelné)

Zadejte hmotnost nakládky, kterou jste obdrželi po zvážení na cejchované váze pří-
jemce a potvrďte zadání.

Zavrit

Ulozit

Hodnota kalibrace dosud

Hodnota kalibrace nova

hmotnost [kg] váha ext.

hmotnost [kg] váha Maus5

Kalibrace

146.42

145.92

25480

25150

Systém nyní spočítá novou hodnotu kalibrace a zobrazí jak předchozí hodnotu, tak
hodnotu novou.
Stiskněte pole „Uložit“.

Zavrit

Paměť

Hodnota kalibrace

Kalibrace

146.42

Naložte nyní minimálně pět nakládek za stejných půdních podmínek i podmínek
nakládky. Množství znečištění na pásu by se nemělo během procesu vážení příliš
měnit. Přiřaďte výsledky vážení k jednotlivým nakládkám.

Opět nechte tyto náklady zvážit u příjemce a nechte si výsledky vážení sdělit. Jakmile
budete mít výsledky vážení od příjemce, znovu v menu zvolte bod „Kalibrace“. Zde
opět zapište obě hodnoty vážení.

Po dokončení tohoto procesu kalibrace opět zkontrolujte přesnost vážení tak, jak již
bylo výše popsáno, dalším procesem nakládky. Pokud jste s výsledky kontroly spo-
kojeni, můžete kalibraci uzavřít. Pokud jste nedosáhli požadované přesnosti vážení,
opakujte kalibraci (vždy v součtu minimálně pět vážení nakládky) tak, jak již bylo výše
popsáno.
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6.15.2.8 Pokračující provoz váhy

Dbejte pokynů straně 255.

Provádějte pravidelně vynulování 
Vyzkoušejte pravidelně přesnost váhy. Porovnejte hmotnost nakládky zaznamena-
nou váhou s hmotností zváženou externí kalibrovanou váhou odběratele. Při větších
odchylkách byste měli okamžitě váhu kalibrovat. Udržujte bezpodmínečně kladky s
váhovými buňkami čisté.

UPOZORNĚNÍ

Přesnost vážení je odvislá od pečlivosti obsluhy. Pravidelné nulování, pečlivá kalib-
race a co nejméně nečistot na pásu ovlivňuje pozitivně přesnost vážení.
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6.15.2.9 Sumární počítadlo

Pokud chcete sumární počítadlo vymazat, před vymazáním ukončete vážení (viz
straně 257).

V menu „Váha“ zvolte podmenu „Součet hmotností“.

Vaha

Součet hmotností

Nastavení nuly

Kalibrace

Práh načítání váhy

Cílová hmotnost

Stiskněte na spínací pole "Vymazat". Tím bude vymazáno sumární počítadlo. Nebo
opusťte menu bez vymazání pomocí políčka "Uzavřít".

Zavrit

Vymazat

Denní součet

Součet hmotností

Vymazat

Sezónní součet

Celkový součet

"Sezónní součet" může být vymazán pouze pokud před vymazáním stisknete po sobě
tlačítka 1 a 4. Tímto lze zabránit náhodnému vymazání dat.
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6.15.2.10 Cílová hmotnost

V menu „Váha“, v podmenu „Cílová hmotnost" můžete nastavit cílovou hmotnost, při
jejímž dosažení zazní během nakládky signální tón.

Vaha

Součet hmotností

Nastavení nuly

Kalibrace

Práh načítání váhy

Cílová hmotnost

Vyberte řádek „Cílová hmotnost [kg]" a zadejte požadovanou hodnotu.

Cílová hmotnost [kg]

Cílová hmotnost
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6.16 Rozdělovací převodovka čerpadel

6 Rozdělovací převodovka pro čerpadla je přímo spojena přírubou s vznětovým moto-
rem a přenáší jeho výkon na jednotlivá hydraulická čerpadla. Prostřednictvím lame-
lové spojky budou sepnuta ta hydraulická čerpadla, která jsou potřebná k nakládce.
Pomocí krátkého stisknutí žlutého tlačítka (6) na pravém joysticku se tato spojka a s
tím i pohon stroje zapne případně vypne.

Rozdělovací převodovka čerpadel je vybavena tlakovým mazáním. Pokud není
mazání dostačující ozve se zvukový varovný sigmál.
Na R-Touch se rozsvítí varovný symbol .

POZOR

Nebezpečí vážného poškození stroje.

– Odstavte okamžitě motor, pokud se během jeho chodu ozve varovný zvukový sig-
nál.

UPOZORNĚNÍ

Nejvyšší přípustné otáčky od vznětového motoru k pohonu hydraulických čerpadel se
nesmí v žádném případě překročit, ani krátkodobě.

Nejvyšší otáčky:
Pohon stroje vypnutý (konstantní škrtící brzdou): 2700 min-1

Pohon stroje zapnutý: 1975 min-1
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Je-li pohon stroje zapnutý, ale tlak oleje v lamelové spojce je příliš nízký, rozsvítí se
na R-Touch následující varovný symbol  (Tlak spojky rozdělovací převodovky čer-
padel). V tomto případě je nutné pohon okamžitě vypnout a příčinu nízkého tlaku zjis-
tit a odstranit. Poběží-li přesto pohon při nízkém tlaku, dojde nevyhnutelně k poškození
lamelové spojky.
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6.17 Hydraulická soustava

VÝSTRAHA

Hydraulická soustava je pod velmi vysokým tlakem.
Hydraulický olej má vysokou teplotu a tlak, při úniku netěsnostmi může způsobit těžká
zranění! Tlak vyvolaný předpětím v tlakových akumulátorech je konstrukčně podmí-
něný a trvá i poté, když jsou ostatní části hydraulické soustavy bez tlaku. Jakmile se
nečistoty - byť v minimálním množství - dostanou do hydraulické soustavy, mohou
způsobit vážné poškození celé hydrauliky.

– Práce na akumulátorech tlaku smí provádět pouze osoby se zvláštní odborností,
které s nimi umí zacházet.

– Před pracemi na tlakových akumulátorech se musí systém zcela zbavit tlaku.
– Samotné akumulátory tlaku se nesmí poškozovat nebo otvírat, protože v důsledku

stálého tlaku vyvolaného předpětím by mohlo dojít k vážnému zranění osob.
– Při všech pracích na hydraulickém systému se musí dodržovat maximální čistota.

1

2

(1) Teplota hydraulického oleje
(2) Úroveň hydraulického oleje

Pravidelně kontrolujte hadice hydraulické soustavy, zda nejsou poškozené nebo staré!
Poškozené nebo staré hadice ihned vyměňte. Používejte pouze originální ROPA
náhradní hadice nebo takové, které odpovídají technickým specifikacím originálních
hadic! Zároveň mějte na paměti možné odchylné požadavky národních norem a bez-
pečnostních předpisů ve vztahu k životnosti hydr. hadic platných v dané zemi.

987 6 Hydraulická soustava je po nastartování vznětového motoru připravená k provozu.
Pro šetrné zacházení s hydraulickým systémem by otáčky motoru při studeném
startu během prvních minut (cca.5 min.) neměly v žádném případě překročit hodnotu
1300 min-1. Nedovolte ani krátkodobě vyšší otáčky. Pokud je váš stroj vybaven nezá-
vislým topením, používejte ho k ohřevu hydraulického oleje.

Při vnějších teplotách pod +10 °C je před začátkem práce nutné postupovat násle-
dovně: před zapnutím pohonu stroje vypněte pohon čištění a příjmu. Na pravém
joysticku postupně stiskněte tlačítka (9) (8) a (7). Na R-Touch budou tyto pohony zob-
razeny bíle. Pomocí krátkého stiknutí žlutého tlačítka (6) na pravém joystiku zapnete
pohon stroje. Hydraulický systém pracuje, válce jsou v klidu. Vyčkejte dvě až tři minuty,
než zapnete postupně jednotlivé pohony.

Je-li teplota hydr. oleje 70 °C nebo vyšší, nebo jakmile se na R-Touch rozsvítí varovná
signalizace , je nutné chladič hydraulického oleje okamžitě vyčistit.
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Pohon větráku chladiče hydraulického oleje se po nastartování automaticky reverzuje.
Reverzací se odstraňuje větší část vlastního znečistění chladiče.

Úroveň náplně se má udržovat v rozsahu mezi 80 % a 100 %. Je třeba se vyvaro-
vat množství nad 100 %. Pokud je stav hydraulického oleje příliš nízký, rozsvítí se na
R-Touch varovný symbol  Nízký stav hydraulického oleje. IHNED odstavte motor!
Bude-li řidič toto varování ignorovat, po krátkém čase se motor automaticky zastaví.
Hydraulický olej doplnit a stanovit příčinu úbytku. V případě prasklé hydraulické hadice
je v nejnepříznivějším případě nádrž na hydraulický olej prázdná během 30-ti vteřin.

Hydraulická čerpadla

110

Pozice Funkce

101 Pohon pojezdu

102 Čerpadlo pracovní hydrauliky/řízení přední nápravy

103 Čerpadlo pohonu ventilátoru chladiče vody, stlačeného vzduchu a oleje

104 čerpadlo 4 násobných separačních válců

105 Čerpadlo příjmových válců

106 Čerpadlo dopravních válců

107 Pohon dočišťovače

108 Pohon pásu pod kabinou

109 Pohon překladače

110 Nouzové čerpadlo řízení

111 Čerpadlo mazání + spojka PVG

Stroj má 9 hydraulických okruhů, které jsou poháněny devíti axiálními čerpadly.
Čerpadlo číslo 111 obsluhuje pouze spojku převodovky a mazání převodovky. Nemá
žádné propojení s hydraulickou soustavou.
Čerpadla 101/102/103/111jsou v provozu vždy, když běží motor. 
Čerpadla 104/105/106/107/108/109 jsou v provozu pokud běží motor, pohon stroje je
zapnutý a lamelová spojka je sepnutá.
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6.18 Soustava tlakového vzduchu

Pneumatická soustava zásobuje stlačeným vzduchem brzdovou soustavu a pracovní
pneumatickou soustavu.

Následující kroky provádí na stroji pracovní pneumatika:
Odpojení pohonu všech kol.
Zapnutí uzávěrky diferenciálu.
Sklápění zpětných zrcátek.
Vysunutí výstupních schůdků.
Řazení převodů provozních režimů želva / zajíc / I / II.
Zajištění otočné sedačky.
Vyklopení a zaklopení výstražných tabulek.

Vedle pracovní pneumatiky obstarává vzduchový kompresor ještě:
Připojovací vývody tlakového vzduch na stroji.
Vzduchová pistole v kabině řidiče.
Soustava ostřiku vodou (pokud je na přání k dispozici)

Bezpodmínečně dbejte na to, aby uzavírací kohout (3) pracovní pneumatické sou-
stavy byl trvale otevřený, jinak by většina pneumatických zařízení byla mimo provoz.
Uzavírací kohout se nachází nad řaditelnou převodovkou.

3

V zobrazené pozici je uzavírací kohout (3)otevřený. Pro uzavření otočte o 90°.

Na R-Touch lze odečíst přesný tlak ve (4) vzduchové soustavě.

4

Všechny vzduchem ovládané úkony je možné úspěšně provést pouze tehdy, pokud
je ve vzduchové soustavě dostatečný tlak. Jestliže je tlak vzduchu ve vzduchové sou-
stavě nedostatečný, rozsvítí se na R-Touch následující varovný symbol 
Pokud je tento symbol na R-Touch zobrazen, nesmí se se strojem v žádném případě
pohybovat.
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6.18.1 Kompresor

Pneumatickou soustavu celého stroje obstarává jeden kompresor. Kompresor je při-
pojen přírubou přímo na motor. Vzduch nasává kompresor přes vzduchový filtr na
motoru. Po dosažení maximálního tlaku tlakový spínač vypne kompresor. Kompresor
je bezúdržbový.

6.18.2 Vysoušeč vzduchu

Vysoušeč vzduchu (2) se nachází pod krytem na pravé straně. Odlučuje kondenzova-
nou vodu ze vzduchu před vzduchojemem. V sušiči vzduchu se nachází topný článek,
který zabraňuje zamrznutí při nízkých teplotách. Topný článek se dle potřeby spíná
automaticky.
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6.18.3 Vzduchojem

Na stroji je pět vzduchojemů. Ze čtyř velkých vzduchojemů je zásobena stlačeným
vzduchem brzdová soustava a pracovní pneumatická soustava. Malý vzduchojem (3)
zajišťuje regeneraci sušiče vzduchu. Přípojné místo tlakového vzduchu (4) se nachází
pod krycí plachtou nad nádrží na AdBlue®.

3
2

(2) Vysoušeč vzduchu
(3) Vzduchojem

4

(4) Pneumatická spojka na předním vzduchojemu

273 / 480



Provoz
Centrální mazání

6.19 Centrální mazání

Stroj je vybaven systémem centrálního mazání a variantně obsahuje dva okruhy s
prosévacím čistícím pásem nebo tři okruhy s čističem s 8 násobnými separačními
válci.

13

2

(1) Mazací okruh 1 příjem
(2) Mazací okruh 2 podvozek
(3) Mazací okruh 3 8-řadé separační válce

Všechna napojená mazací místa jsou automaticky zásobována mazacím tukem.
Mazací čerpadlo podává mazací tuk k hlavním rozdělovačům, tyto hlavní mazací roz-
dělovače dále rozdělují mazací tuk do podrozdělovačů a odtud se zásobují jednotlivá
mazací místa. Po dobu běhu mazacího čerpadla se v zásobníku tuku otáčí míchací
lopatka a na barevném terminálu se zobrazuje symbol . 
Při každém spuštění pohonu stroje je v časovém intervalu, který se zadává v menu
"Základní nastavení", zapnuto i čerpadlo mazání. Tento časový interval je z výroby
nastaven na 210 sekund. Řidičem může být prodloužen až do 300 sekund .
Při nakládání do 20 tun na každý odvoz doporučujeme nastavení času mazání 180
sekund (čas práce čerpadla). Při nakládání cca 28 tun na odvoz doporučujeme čas
mazání 210 sekund, při vyšším množství nastavit odpovídající vyšší mazací časy.

Hlaseni rezervy paliva pri %

Vystraha rezerva AdBlue pri %

Čas mazání (sek)

Automaticka reverzace valcu

20

15

210

Zap

Základní nastavení

Čas zpětného chodu (sek) 2
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Zásobník čerpadla mazání na 2 kg se doplňuje pomocí páky na velkém kbelíku.
Zásobník čerpadla mazání na 2 kg nikdy zcela nenaplňujte. Zásobník čerpadla
mazání plňte jen do úrovně 90%. Tak zabráníte ucpání odvzdušňovací trubky na 2 kg
zásobníku.

UPOZORNĚNÍ

Bezpodmínečně dbejte na to, aby zásobník tuku byl stále dostatečně naplněný. Nikdy
nesmí zásoba tuku klesnout natolik, aby do mazacího systému vnikl vzduch!

UPOZORNĚNÍ

Zásobník 2 kg naplňte při provozně ohřátém stroji, protože nádoba na mazací tuk stojí
na vyhřívané plošině. Takto se vám nejsnáze podaří doplnit zásobník mazacím tukem.

6.19.1 Pumpa mazacího tuku plnění

1

2

(1) Uzavírací kohout
(2) Přípojka pro plnění zásobníku s ruční pumpou

Na přívodní hadici mazacího čerpadla se nachází uzavírací kohout (1) a přípojná
spojka (2) pro plnění ručního mazacího lisu. Tak lze doplňovat ruční mazací lis přímo
z kbelíku s tukem. Připojte ruční mazací lis na spojku (2) a zavřete uzavírací kohout.
Pumpováním pákou čerpadla na kbelíku s tukem se plní ruční mazací lis mazacím
tukem.
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6.19.2 Manuální přimazání

Mazací zařízení lze kdykoli spustit ručně. Na R-Touch v menu „Speciální funkce“, v
řádku „Centrální mazání“ přestavte volitelnou položku z polohy „AUTO“ na polohu
„ZAP“.

Speciální funkce

Mód nakládky

Automatika pohonu pojezdu

Centrální mazání

Prihrn. hrablo nahoru dolu

Servis palivových filtrů

Rychloběh čistícího pásu

Nakládka

Vyp

Zap

Maus5

Vyp

Vyp

B638 tlak paliva jemný filtr

Po uplynutí nastaveného intervalu mazání v menu "Speciální funkce", se manuální
mazání opět vypne.
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Pravidelně kontrolujte systém rozvodu maziva. Denně kontrolujte, zda mazací zaří-
zení funguje bezchybně. Jednou z možností je kontrola dvou příp. tří hlavních rozdě-
lovačů. Pro kontrolu funkce je zde nainstalována pohyblivá záslepka. Tato záslepka
se tlakem maziva pomalu pohybuje, jestliže hlavním rozdělovačem protéká tuk. Podle
toho poznáte, zda funguje sekce čerpadla pro tento mazací okruh.

1

Hlavní rozdělovač příjmu

1

Hlavní rozdělovač podvozek

1

Hlavní rozdělovač dočišťovače

(1) Ukazatel pohybu pístků
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6.20 Videosystém

VÝSTRAHA

Videosystém je jen pomůcka a může zobrazovat překážky ve zkresleném pohledu, ne
zcela správně nebo vůbec ne. Nenahradí vaši pozornost, kterou je nutné řízení stroje
věnovat. Videosystém neumí zobrazit všechny objekty, které jsou příliš blízko nebo
nad couvací kamerou. Nevaruje vás před srážkou s osobami nebo kolizí s předměty.
Odpovědnost za bezpečnost nese vždy řidič a musí vždy věnovat pozornost svému
bezprostřednímu okolí. To platí nejen pro prostor za strojem, ale i pro prostor před
a na stranách stroje. V opačném případě byste nemuseli zaregistrovat přítomnost
osob nebo objektů a pokračující jízdou by mohlo dojít k jejich zranění, nebo poškození
stroje kolizí s předměty.

Videosystém nemusí fungovat správně
za silného deště, silného slunečního svitu nebo mlhy.
Kamera je vybavena velmi silným bílým přisvícením. Může způsobovat vznik svět-
lých pruhů na displeji.
Čočka kamery je znečištěná nebo zakrytá.

Kamery jsou bezúdržbové. Při zhoršení kvality obrazu byste měli vyčistit kryt objektivu
měkkým čistým a mírně navlhčeným hadříkem. Při čištění dejte pozor, aby jste kryt
objektivu nepoškrábali.
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Standardně je stroj vybaven dvěma videokamerami. Jedna kamera se nachází vpředu
pod středovou špicí a slouží k rozpoznání správné pracovní hloubky, druhá kamera
se nachází na ramenu protizávaží a slouží jako kamera zpátečky. Zapněte při naklá-
dání vždy osvětlení kamery středové špice v menu "Řízení osvětlení" (viz straně 126).
Na přání je možné stroj vybavit dalšími kamerami na překládacím ramenu pro kontrolu
procesu nakládání a na dočišťovači.

Kamera pro jízdu vzad Kamera pod středovou špicí

Kamera dočišťovače Kamera překladače
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Videomonitor

Monitor zap/vyp

Vyvolání a přepínání menu v následujícím pořadí:
Jas Jas - 0(MIN) ... 60(MAX)
Kontrast Kontrast - 0(MIN) ... 60(MAX)
Barva Sytost barev - 0(MIN) ... 60(MAX)
Standardní Návrat do továrního nastavení
Jazyk Jazyk - anglický, francouzský, německý, španělský,

portugalský, italský, polský, český
Zrcadlení Obraz z kamery je zrcadlený. Pomocí bodu v menu

„Zadaní“ se vrátíte zpět do hlavního menu. Pomocí
bodu v menu „Ukkončit“ z menu vyskočíte.

Video PAL, NTSC, Auto
Poc VYP/ZAP. Monitor se zapíná spolu se zapalováním.

Monitor se vypíná tlačítkem zap/vyp na monitoru.
Časovač ZAP/
VYP

automatické přepínání kamer zap/vyp

Nastavení
časovače

Nastavení času zobrazení pro jednotlivé kamery v
Timer Modus

Tlačítko "Plus"

Tlačítko "Minus"

Přepínání Den / noc

CAM Tímto tlačítkem lze přepínat v modu jednotlivého zobrazení mezi
obrazy z kamer 1, 2 , 3 a 4. V modu vícenásobného zobrazení lze pře-
pínat mezi obrazy kamer 1/2, 2/3, 3/4 a 4/1. V modu třínásobného a
čtyřnásobného zobrazení nemá toto tlačítko žádnou funkci. Kamery pře-
pínejte pouze pokud neřídíte.
MODE pomocí stisku tohoto tlačítka můžete přepínat mezi jednotlivými
zobrazeními ( jeden obraz, dělený obraz a trojnásobné zobrazení).
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6.21 Klimatizace

Klimatizace zajišťuje pokud možno optimální podmínky v prostoru kabiny řidiče. Roz-
sah nastavení klimatizace je mezi 15 a 30 °C.

6.21.1 Ventilátor nastavení rychlosti

Stupeň rychlosti ventilátoru je nastavitelný z kabiny řidiče. V pozici "AUTO" je regulace
otáček ventilátoru prováděna automaticky, dokud není dosaženo požadované teploty.

Otáčky ventilátoru

Zvolte tuto funkci pomocí R-Select.
+ Tlačítko = ventilátor rychleji
- Tlačítko = ventilátor pomaleji
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6.21.2 Teplota nastavení

Hodnota teploty je nastavitelná z kabiny řidiče.

Nastavená teplota ve °C

Teplota ve °Fahrenheita

Zvolte tuto funkci pomocí R-Select.
+ Tlačítko = Zvýšení teploty (teplejší)
- Tlačítko = Snížení teploty (studenější)

2
4

1

5

(1) Recirkulační mřížka v zadní stěně
(2) Otočný knoflík větrací mřížky otevřít/zavřít
(4) Teplotní senzor vnitřní teploty
(5) Výdechy v nožním prostoru
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Aby bylo dosaženo požadované teploty v kabině co nejrychleji, otevřete recirkulační
mřížku (1) vpravo na zadní stěně.

Při chladném počasí otevřte výdechy (5) k zajištění zahřátí prostoru nohou.

Po otevření těchto výdechů poklesne množství vzduchu v ostatních.

Uvědomte si, že orosená skla se osuší rychle jen tehdy, pokud ponecháte oba výde-
chy v prostoru nohou uzavřené, dokud nebudou skla čistá.

Pamatujte na to, aby snímač teploty (4) na stěně kabiny byl vždy volný, nezakrývejte
ho oblečením ani jinak neomezujte jeho funkci, potom by klimatizace nepracovala
korektně.

355541

3

Tlačítko (3)

1x stisknout: LED svítí, žádné chlazení, pouze čerstvý vzduch přip. topení.

Tlačítko držet stisknuté delší dobu: LED bliká, funkce odmrazování. Ventilátor a topení
běží na maximální výkon, současně se vzduch s maximálním výkonem vysušuje.
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6.22 Nezávislé topení (volitelné)

6.22.1 Ovládání časovače

6.22.1.1 Obslužný prvek a skladba menu

Pomocí časovače je možné naprogramovat spuštění topení až v intervalu o délce 7
dní. Je možné naprogramovat 3 spuštení za den, tedy celkem 21 možností spuštění,
přičemž jedno může být aktivní. Pokud se odpojí baterie, musí se časovač naprogra-
movat znovu.

Topení

3 4 5

2 1 6

(1) Označení bodů menu
(2) Symbol menu
(3) Aktivní předvolby času
(4) Hodiny
(5) Tlačítko okamžité spuštění se stavovým ukazatelem
(6) Ovládací knoflík

UPOZORNĚNÍ

Při teplotách pod –20 °C je aktivována ochrana displeje. Displej a jeho podsvětlení
se vypne a stav topení se zobrazuje pouze stavovým ukazatelem. Topení může být
přesto zap-vypnuto bez omezení pomocí tlačítka okamžitého spuštění.
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6.22.1.2 Symboly

Symbol Popis Symbol Popis

Menu časovače Menu Větrák (není k dispo-
zici)

Menu Topení Menu Nastavení

Normální mód topení Zpět

Vytvořit časovač Aktivovat časovač

Deaktivovat časovač Vymazat časovač

Vymazat všechny časovače Aktivní časovač

Okamžité spuštění Den v týdnu

Hodiny Jazyk

Topná jednotka Den/noc

Systémové informace Chybove hlaseni

Reset Údržba - navštivte servis

Podpětí Pozor

12-ti hodinový formát
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6.22.1.3 Tlačítka a ovládání

Tlačítko okamžité spuštění se stavovým ukazatelem.

Ovládací knoflík (otočný s funkcí stisku knoflíku) pro volbu a potvrzení zvolené funkce.

Stavový ukazatel
Stav topení se zobrazuje pomocí různobarevného podsvícení tlačítka pro okamžité
spuštění.

Stav Stavový ukazatel

Provoz topení ZELENÁtrvalý

Topení vypnuté - ovládací prvek aktivní BÍLÁ trvalý

Chyba - topení mimo provoz ČER-
VENÁ

blikající

Topení naprogramováno - ovládání v klidovém
stavu

ZELENÁblikající

* Pokud nebude do 60-ti vteřin zadána uživatelem prostředníctvím ovládání žádná
volba a topení je vypnuté, ovládání se uvede do klidu (ukazatel a LED zhasnou).

6.22.2 Ovládání nezávislého topení

6.22.2.1 Spuštění topení pomocí Tlačítka pro okamžité spuštění

Funkce „Okamžitý start“ umožňuje spuštění topení pomocí jednoduchého stisku otoč.
knoflíku. Dobu spuštění lze přednastavit.

Tlačítko okamžitého spuštění je naprogramováno

– Tlačítko okamžité spuštění stisknout
– Topení se spustí
– Displej zobrazuje symbol topení a rovněž i zbývající čas

běhu.
– Tlačítko okamžité spuštění svítí zeleně
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6.22.2.2 Spuštění topení pomocí volby v menu

– V hlavním menu zvolit symbol topení

Topení   

  

  

– Ovládací knoflík stisknout
– Doba provozu bliká na displeji

– Ovládací knoflík otočit
– Nastavit dobu provozu v hodinách
– Pokud budete otáčet otočným knoflíkem ve směru hodi-

nových ručiček, můžete zvolit a aktivovat maximální dobu
topení.

      Délka   

Topení

  

– Ovládací knoflík stisknout pro potvrzení volby

– Ovládací knoflík otočit
– Nastavit dobu provozu v minutách

Délka   

Topení

  

– Ovládací knoflík stisknout pro potvrzení volby
– Topení se spustí

– Displej zobrazuje symbol topení a rovněž i zbývající čas
běhu

– Tlačítko okamžité spuštění svítí zeleně

6.22.2.3 Upravení zbývající doby běhu během provozu

Topení je v provozu

Během provozu lze dobu běhu topení pouze zkrátit. Pokud je topení v provozu ale-
spoň 10 minut nelze již provádět změny. Prodloužení doby běhu je možné jen po před-
chozím vypnutí a znovu zapnutí.

– Ovládací knoflík otočit a upravit zbylý čas běhu na poža-
dovanou hodnotu

– Otáčení ovládacího knoflíku proti směru hodinových ruči-
ček se doba běhu zkracuje.

– Do 5-ti vteřin stisknout Ovládací knoflík pro potvrzení
volby
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6.22.2.4 Vypnutí topení

Topení je v provozu

– Tlačítko okamžité spuštění stisknout
– Displej zobrazuje Hlavní menu
– Podsvícení tlačítka okamžitého startu se mění ze zelené

na bílou Topení   

  

  

6.22.2.5 Vytvoření časovače a jeho aktivace

Vytvoření časovače a jeho aktivace

Hodiny a aktuální den v týdnu jsou nastaveny
Topení je vypnuté

– V hlavním menu zvolit symbol časovače

Časovač  

  

  

– Ovládací knoflík stisknout
– Na displeji se zobrazí "Vytvořit časovač" (pokud ještě

není žádný uložen)
– Stisknout ovládací knoflík pro vytvoření nového časovače Časovač

vytvořit

Časovač

– Ovládací knoflík otočit
– Zvolit den v týdnu

Den   

Časovač

  

– Ovládací knoflík stisknout pro potvrzení volby

– Ovládací knoflík otočit
– Nastavit čas zapnutí v hodinách

  Čas zapnutí   

Časovač

  

– Ovládací knoflík stisknout pro potvrzení volby

– Ovládací knoflík otočit
– Nastavit čas zapnutí v minutách

Čas zapnutí   

Časovač

  

– Ovládací knoflík stisknout pro potvrzení volby
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– Ovládací knoflík otočit
– Nastavit čas vypnutí v hodinách

Čas vypnutí   

Časovač

  

– Ovládací knoflík stisknout pro potvrzení volby

– Ovládací knoflík otočit
– Nastavit čas vypnutí v minutách

Čas vypnutí   

Časovač

  

– Ovládací knoflík stisknout pro potvrzení volby

– Ovládací knoflík otočit
– Nastavení zvoleného režimu „Topení“

Normální

Časovač

– Naprogramovaný časovač bude uložen a zobrazí se na
displeji

– Ovládací knoflík stisknout pro aktivaci naprogramova-
ného časovače

– Aktivace svítí na displeji
– Ovládací knoflík stisknout pro potvrzení volby

Číslování pořadí časovačů v programu je pevné. Aktivovaná
předvolba je označena bíle.
Na R-Touch se rozsvítí symbol „T“. Tlačítko rychlého startu
bliká zeleně, pokud je aktivní časovač ale displej je vypnutý.

Aktivovat   

Časovač
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6.22.2.6 Deaktivace naprogramovaných časovačů, úprava a vymazání

– V hlavním menu zvolit symbol časovače

Uložený časovač svítí na displeji. Časovače jsou chronolo-
gicky řazeny dle klíče Den/čas. Následující aktivní časovač
je zobrazen jako první.

Časovač  

  

  

– Ovládací knoflík otočit
– Zvolit požadovaný časovač

– Ovládací knoflík stisknout pro potvrzení volby

– Ovládací knoflík otočit
– Zvolit volbu (deaktivace, úprava, vymazání).

Deaktivovat   

Časovač

  

6.22.2.7 Vymazání všech časovačů

– V hlavním menu zvolit symbol časovače

Časovač  

  

  

– Ovládací knoflík stisknout

Uložený časovač svítí na displeji

– Ovládací knoflík otočit
– Na displeji zvolit symbol "Vše smazat"

  Vymazat všechny časovače

Časovač

  

– Ovládací knoflík stisknout pro potvrzení volby
– Na displeji se zobrazí OK
– Ovládací knoflík stisknout pro potvrzení volby

Všechny časovače budou vymazány. Displej zobrazí Hlavní
menu.

  

Vymazat všechny časovače  

Časovač

  

Časovač  
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6.22.2.8 Nastavení tlačítka okamžitého spuštění

– V hlavním menu zvolit symbol Nastavení

Nastavení   

  

  

– Ovládací knoflík stisknout
– Okamžité spuštění zvolit

Okamžité spuštění  

Nastavení

  

– Mód topení svítí na displeji
– Ovládací knoflík stisknout pro potvrzení volby
– Doba provozu bliká na displeji

     

Nastavení

  

– Ovládací knoflík otočit
– Nastavit dobu provozu v hodinách

Pokud budete otáčet otočným knoflíkem ve směru hodi-
nových ručiček, můžete zvolit a aktivovat maximální dobu
topení.

Délka   

Topení

  

– Ovládací knoflík stisknout pro potvrzení volby

– Ovládací knoflík otočit
– Nastavit dobu provozu v minutách

Délka   

Topení

  

– Ovládací knoflík stisknout pro potvrzení volby

Tlačítko okamžitého spuštění je konfigurováno pomocí
následujících nastavení.

6.22.2.9 Nastavit den v týdnu

Nastavení se provádí stejně jako u nastavení tlačítka okamžitého spuštění (viz
straně 291).

– V menu zvolit nastavení dne v týdnu

Den v týdnu   

Nastavení

  

6.22.2.10 Nastavení hodin

Nastavení se provádí stejně jako u nastavení tlačítka okamžitého spuštění (viz
straně 291).

– Menu Nastavení volba "Čas"

Čas   

Nastavení
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6.22.2.11 Nastavení jazyka

Nastavení se provádí stejně jako u nastavení tlačítka okamžitého spuštění (viz
straně 291).

– Menu Nastavení zvolit "Jazyk"

Jazyk   

Nastavení

  

6.22.2.12 Nastavení jednotek teploty

Nastavení se provádí stejně jako u nastavení tlačítka okamžitého spuštění (viz
straně 291).

– V Nastavení menu zvolit symbol "Jednotky teploty" Nastavení

6.22.2.13 Nastavení jasu

Nastavení se provádí stejně jako u nastavení tlačítka okamžitého spuštění (viz
straně 291).

– Menu Nastavení volba "Jas"

Jas   

Nastavení

  

6.22.2.14 Nastavení vypnutí displeje

Nastavení se provádí stejně jako u nastavení tlačítka okamžitého spuštění (viz
straně 291).

Pokud zvolíte volbu "Auto", nebude se displej při aktivovaném topení vypínat. Pokud
není žádné topení aktivováno, potom se displej při nastavení "Auto" sám vypne po 10
vteřinách.

– Menu Nastavení volba "Vypnutí obrazovky"

  

Nastavení

  

Obrazovka
vypnutí

6.22.2.15 Osvětlení Den/Noc nastavení

Nastavení se provádí stejně jako u nastavení tlačítka okamžitého spuštění (viz
straně 291).

Osvětlení displeje má dvě volby, denní režim a noční režim. Pokud bude použita volba
"Vypnuto", úroveň jasu bude stejná jak ve dne, tak v noci.

– Menu Nastavení volba "Den/Noc"

Den/noc

Nastavení
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6.22.2.16 Vyvolat systémové informace

Nastavení se provádí stejně jako u nastavení tlačítka okamžitého spuštění (viz
straně 291).

– Menu Nastavení volba "Vyvolání systémových informací"

Systémové
informace

  

Nastavení

  

6.22.2.17 Vyvolat uložené chybové hlášení

Na displeji se zobrazí chybová hlášení. Pokud nejsou žádná chybová hlášení, displej
zobrazí "OK". Pokud je uložených chybových hlášení více, je možné pomocí otočného
knoflíku vyvolat.

Seznam chybových kódů od(straně 432)

– Menu Nastavení volba "Chybové hlášky"

Chybove hlaseni   

Nastavení

  

6.22.2.18 Vyresetovat seznam

Při resetu bude vše uvedeno do továního nastavení (výchozí nastavení technikem) s
vyjímkou data a času.

UPOZORNĚNÍ

Pozor: Budou vymazána i všechna osobní nastavení. Tento krok nelze vrátit zpět.

– Menu Nastavení volba "Reset"
– Ovládací knoflík stisknout

Reset   

Nastavení

  

– Pro potvrzení volby menu znovu stiskněte ovládací knoflík. Nastavení

Reset

– Při opětovném spuštění ovladače (na 1,5 s se zobrazí
úvodní obrazovka) současně stiskněte ovládací knoflík
a tlačítko okamžitého spuštění a podržte je stisknuté po
dobu 3 sekund.

– Vyberte topení „Thermo Pro 50/90“.
– Ovládací knoflík stisknout

Topení
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6.22.3 Ohřev nádrže hydraul. oleje

Pokud je váš stroj opatřen volitelnou výbavou nezávislého topení, potom můžete pře-
dehřívat hydraulický olej v nádrži. V nádrži pro hyhraulický olej je umístěna topná spi-
rála, která je napojená na okruh chlazení vznětového motoru. Předehřev se zapíná při
každém studeném startu stroje.

1

Otočte pákou kulového kohoutu (1) na venkovní stěně hydraulické nádrže nahoru.
Předehřev vypnete zatažením za tuto páku dopředu.

UPOZORNĚNÍ

Používejte předehřev oleje. Předehřátý hydraulický olej snižuje opotřebení hydraulic-
kých zařízení.
Pokud je nezávislé topení v provozu, nesmí být vypnut hlavní vypínač baterie, pouze
v případech hrozícího nebezpečí, protože při okamžitém vypnutí bez doběhu topení
hrozí jeho přehřátí.

Před spuštěním vznětového motoru vypněte předehřev oleje, ale ne dříve nežli je na
terminálu zobrazena teplota oleje alespoň 40 °C. Jinak se hydraulický olej neustále
ohřívá od chladicí kapaliny vznětového motoru a je zbytečně horký.
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6.23 Elektrická soustava

POZOR

Nebezpečí poškození elektrické a elektronické výbavy stroje.

– Hlavní odpojovač akumulátorů se nesmí vypínat, pokud motor běží a je zapnuté
zapalování.

6.23.1 Kontrola napájení

Systém hlídá napětí akumulátorů. Při vysokých nebo nízkých hodnotách napětí se na
R-Touch rozsvítí výstražný symbol . Napětí akumulátorů nesmí překročit hodnotu
32 V a klesnout pod hodnotu 24 V. Při poklesu napětí akumulátorů pod 24 V nelze ze
zkušenosti stroj již více nastartovat.

Při výpadku alternátoru se na R-Touch objeví následující symbol .

6.23.2 Úplné odpojení spínacích hodin od baterie

Elektrická zařízení (s vyjímkou časových spínačů nezávislého topení a nástupního
osvětlení) lze bateriovým spínačem zcela odpojit od baterie. Hlavní vypínač baterie.
se nachází ve stropní konzoli. Pokud chcete přesto spínací hodiny nezávislého topení
odpojit od napájení (mají zanedbatelnou spotřebu), vytáhněte pojistku F03 (1) v hlav-
ním rozvaděči. (viz straně 385)

1
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6.23.3 Bateriové relé

Když na hlavním spínači baterie (76) vypnete proudové napájení (nahoru = vyp, dolu
= zap), tak se toto vypne teprve až po uplynutí 6 minut (za předpokladu, že je klíček
zapalování v poloze 0). Pokud byste na vypnutí hlavního spínače baterie (76) zapo-
mněli, tak se odpojovací relé baterie samočinně vypne v době 120 hodin po vypnutí
zapalování. V takovém případě musíte před dalším zapnutím zapalování jedenkrát
VYP/ZAP hlavní spínač baterie (76). (viz straně 385)

76

6.23.4 Nouzové odpojení baterie

Na přední straně hlavního rozvaděče se nachází spínač (1) nouzového vypínání bate-
rií. Spínač smí být odpojen POUZE v NOUZOVÝCH PŘÍPADECH.

V případě nouzové situace (např. požár stroje) odklopte červenou krytku a přepněte
páčku přepínače nahoru. Tímto bude baterie okamžitě odpojena od elektrické sou-
stavy stroje.

1

Napájení na nouzovém vypínači zapnuto
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POZOR

Hrozí nebezpečí poškození stroje.
Pokud bude tento přepínač přepnut do polohy odpojení baterie při zapnutém zapalo-
vání, může dojít k vážné ztrátě dat.

Kromě výše uvedeného hrozí vážné poškození zařízení katalyzátoru výfukových plynů
(SCR).

6.24 Uvedení stroje do klidu

Stroj odstavte tak, aby nebyl nikdo ohrožen a omezen. Pamatujte na dostatečný
odstup od venkovního vedení elektrického napětí.

– Příjem zvedat zcela nahoru.
– Motor odstavit.
– Parkovací brzdu zařadit.
– Vypnout veškerou spotřebu el. proudu.
– Vytáhnout klíček ze zapalování.
– Nevypínejte hlavní vypínač baterie, pokud je zapnuté nezávislé topení.
– Opustit stroj a uzamknout kabinu řidiče.
– Zahákněte pojistné řetězy (2) na konce čepů střední části příjmu a zajistěte je

pojistnými háky (1).
– Zajistěte stroj podkladovými klíny proti samovolnému rozjetí.
– V případě hrozících nízkých teplot kompletně vypusťe vodu z ostřiku.

POZOR

Při dlouhodobé odstávce může dojít k poklesu tlaku a samovolnému spuštění příjmu a
následnému vážnému poškození kabiny. Proto při odstavení vždy použijte zajišťovací
řetězy na obou stranách střední část příjmu (2).

1

2

UPOZORNĚNÍ

V případě potřeby nezapomeňte na dodatečné zajištění před dětmi.
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VÝSTRAHA

Při všech údržbových činnostech hrozí nebezpečí těžkých a vážných úrazů a nebez-
pečí poškození stroje.

– Nikdy neuvazovat řetězy za podestu.
– Při všech údržbových pracích dbejte na to, aby nikdo nemohl stroj náhodně nastar-

tovat (vytáhněte zapalovací klíček, uzamkněte kabinu řidiče, zapalovací klíček si
ponechte u sebe a pokud je to možné, vypněte hlavní odpojovač akumulátorů).

– Provádějte pouze takové úržbové práce na které jste proškoleni a pro které máte
odpovídající znalosti a nářadí.

– Při údržbových pracích přísně dodržujte všechny místně platné předpisy bezpeč-
nosti práce, ochrany zdraví a životního prostředí. Mějte vždy na paměti: Při poru-
šení platných předpisů bezpečnosti práce, ochrany zdraví nebo životního prostředí
zbytečně ohrožujete sebe, ostatní osoby a životní prostředí. Kromě toho můžete
přijít o ochranu z titulu pojištění.

– Vždy používejte schválené a protiskluzové žebříky a pomůcky pro výstup.
– Nestoupejte na otevřené kryty schránky na nařadí nebo schránky pro baterii.
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7.1 Vznetovy motor

Pro otevření krytu motoru musíte nejprve stisknout knoflík zámku v misce madla.
Potom vyhákněte jazýček pojistky (1) na spodní hraně krytu směrem nahoru. Nyní
můžete celý kryt motoru nadzvednout.

POZOR

Nebezpečí poškození motoru!

– Denně kontrolujte na R-Touch hladinu motorového oleje, stroj musí stát na rovině a
motor musí být vypnutý a studený.

– Optimální hladina je pokud na ukazateli stavu je dosaženo hodnoty mezi 50-100%.
Stav měření hladiny oleje je aktivní až 5 minut po odstavení stroje.

– V případě potřeby doplňte příslušné množství schváleného motorového oleje. Dejte
pozor, abyste nenalili oleje příliš mnoho.

– Stav oleje je možné odečíst také na olejové měrce. (viz straně 308)

Na konci najdete stručný návod k údržbě od společnosti Mercedes-Benz. Aby záruka
společnosti Mercedes-Benz a ručení ze záruky platilo v plném rozsahu, musí provo-
zovatel motoru zajistit provádění společností Mercedes-Benz předepsaných údržbo-
vých prací v termínu a v plném rozsahu osobami, které jsou k tomu společností Mer-
cedes-Benz oprávněny. Tyto osoby jsou povinny potvrdit správné a včasné provedení
údržbových prací do originálních výkazů údržby.

1
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7.1.1 Vzduchový filtr suchý

Motor je vybavený suchým vzduchovým filtrem, který se skládá ze dvou částí, vnějšího
filtru a vnitřního filtru.

POZOR

Nebezpečí poškození motoru!

– Při výměně filtru dbejte na vnější čistotu.
– Navíc není v žádném případě možné provozovat motor bez filtrů.

Patrona filtru (hlavní patrona) se mění:

– jedenkrát ročně (důrazně doporučeno) nebo,
– jestliže symbol  na terminálu svítí,
– pokud vnitřní filtr vykazuje poškození.

Po vyjmutí vnějšího fitru je přístupný vnitřní filtr. Vnitřní filtr chrání motor před nečisto-
tami během údržby vnějšího fitru nebo při jeho poškození. Vnitřní filtr se nečistí, dle
potřeby nebo nejpozději každé dva roky se mění.

1

Suchý vzduchový filtr se nachází pod hydraulickou nádrží a je také přístupný z
podesty. Při výměně patron dbejte nejvyšší čistoty a správného usazení patron.
Poškozené patrony vzduchového filtru se musí neprodleně vyměnit za nové nepoško-
zené.

OPATRNĚ

Nebezpečí pádu!

Při používání nástupu musí být bezpečnostní zábrana na nástupu vždy zasunutá
v zajišťovací poloze.
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Filtrační patrony se smí vyjmout jen při vypnutém motoru. Nejbezpečnější, nejrychlejší
a nejčistší způsob údržby filtračních patron je jejich výměna za nové.

Hlavní vložky se mohou čistit, jak je dále popsáno. Protože malá poškození lze jen
obtížně nebo vůbec ne zjistit, doporučujeme kvůli ochraně motoru vždy použít nové fil-
trační patrony. Za použití čištěných vložek, resp. z toho plynoucích následků, nepřebí-
ráme žádnou odpovědnost.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Při výměně a likvidaci znečištěné filtrační vložky postupujte vždy v souladu s předpisy
na ochranu životního prostředí.

– Otevřte šroubovací víko.
– Hlavní díl za pozvolného lehkého otáčení uvolněte z vnitřní trubky a položte ho tak,

aby se nepoškodil.

3

2

– Vnitřek tělesa pečlivě vytřete vlhkým hadrem, zvláště na těsnicí ploše pro filtrační
patronu. Úzkostlivě dbejte na to, aby se na stranu filtru s vyčištěným vzduchem
nemohly dostat žádné nečistoty.

– Hlavní vložky v žádném případě nevymývejte nebo nekartáčujte. Při vyfukování
dbejte přísně na to, aby se žádný prach nedostal na vnitřní stranu hlavní vložky.

– Vyfoukejte pistolí na stlačený vzduch. Na pistoli se musí nasadit trubička, která je
na spodním konci ohnutá pod 90° (viz obrázek).
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– Tuto trubičku nelze zakoupit v obchodě, můžete si ji však bez problémů zhotovit
sami. Měla by být tak dlouhá, aby dosáhla až na dno patrony. .

– Nastavte redukční ventil max. na 5 barů a vyfukujte filtrační patronu suchým vzdu-
chem tak dlouho, až nevychází žádný prach. Při vyfukování pohybujte pistolí stále
nahoru a dolů a přitom filtrem stále otáčejte.

max. 5 bar
max 72 psi

UPOZORNĚNÍ

Špička trubičky se nesmí dotýkat fitračního papíru! Poté patronu zkontrolujte, zda není
poškozený papírový vlnovec a gumová těsnění.
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– Nakonec zkontrolujeme na patroně papírový vlnovec a gumové těsnění. Při poško-
zení (praskliny, vydutí, prohlubně atd.) použijeme novou patronu. Praskliny nebo
díry v papírovém vlnovci se dají snadno nalézt prosvícením ruční lampou ( viz.
obrázek). Aby byla tato drobná poškození viditelná, neprovádějte kontrolu na slunci
nebo jasném denním světle, ale pokud možno v zatemněném prostoru.

Pečlivě zkontrolujte pomocí vhodné lampy každý záhyb jednotlivě. Poškozené filtrační
patrony se v žádném případě nesmí znovu použít. Používejte JEN originální filtrační
patrony MANN+Hummel (hlavní filtrační prvek ROPA obj. č. 301022500; pojistná pat-
rona ROPA obj. č. 301022600). V žádném případě nepoužívejte filtrační patrony s
kovovým vnějším pláštěm.

– Nejdříve hlavní filtrační díl vsuňte do pouzdra otevřenou stranou. Nasaďte kryt a
přitom dávejte pozor na polohu vynášecího ventilu prachu (viz obrázek). Vyná-
šecí ventil prachu musí směřovat dolů (je přípustná odchylka ± 15° u značky
„NAHOŘE /TOP“); v případě potřeby spodní část sejměte a po pootočení opět
nasaďte.

4

– Pružné sponky nasadit do drážky (4) v přírubě na plášti filtru a po obvodu filtru
jednu po druhé zacvaknout.
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Záložní patrona výměna:
Bezpečnostní záložní patrona se musí vyměnit za novou po každé páté údržbě hlavní
vložky nebo nejpozději po dvou letech. Bezpečnostní záložní patrona se nesmí čistit
nebo po vyjmutí znovu použít.

– Vyjměte hlavní vložku tak, jak bylo popsáno výše.
– Záložní patronu (5) vyšroubovat proti směru hodinových ručiček a vyjmout.
– Novou záložní patronu zašroubovat ve směru hod.ručiček a pevně utáhnout

(5 Nm).

5

Skladování filtračních vložek
Filtrační prvky se musí skladovat nastojato a chráněné proti působení prachu a vlh-
kosti v originálním obalu a tak, aby se nemohly poškodit.
Doporučujeme mít skladem alesoň jeden kus vložky od každého typu.

Prachový vynášecí ventil
Prachový vynášecí ventil je převážně bezúdržbový. Případné usazeniny prachu
odstraníme několikerým stisknutím gumového ventilu. Ventil se musí nasadit tak, aby
byl vždy volný a nikde nenarážel. Poškozený prachový vynášecí ventil ihned vyměňte.

6

(6) Prachový vynášecí ventil
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7.1.2 Výměna oleje vznětového motoru

První výměna motorového oleje je nutná po 500 provozních hodinách. Následu-
jící výměny jsou rovněž po 500 provozních hodinách nebo jednou za rok. Při každé
výměně oleje vyměňte filtr. Výměnu oleje provádějte na motoru ohřátém na provozní
teplotu. Před výměnou oleje se musí stroj postavit na vodorovný podklad a zajistit proti
samovolnému rozjetí.

OPATRNĚ

Horký motorový olej!
Olej ve vznětovém motoru může být podle okolností velmi horký. Nebezpečí popálení.

– Při výměně oleje se nedotýkejte horkých dílů motoru.
– Při výměně oleje používejte vždy rukavice a vhodný ochranný oděv.

5

(5) Odjištění servisní klapky kanálu
dopravníku

1

(1) Měrka oleje
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2

4

(2) Plnící víko oleje
(4) Filtr motorového oleje

3

(3) Vypouštěcí ventil motor. oleje

Při výměně oleje a filtrů postupujte následovně:

– Očistěte před výměnou prostor okolo filtru a plochu povrchu filtru.
– Olej vyměňujte jen, pokud je motor ohřátý na provozní teplotu.
– Odstavte stroj na rovině.
– Přistavte si na to dostatečně velkou nádobu vhodnou pro olej.
– Otevřete uzavírací kryt na vypouštěcím ventilu (3).
– Našroubujte přiloženou vypouštěcí hadici. Ventil se otevře a starý olej vyteče.
– Víko olejového filtru vymontovat ráčnou a nástavcem.
– Jakmile odteče olej z nádoby filtru, vytáhneme víko filtru s vložkou.
– Vložku odepněte tlakem ze strany na spodní okraj a ekologicky zlikvidujte.
– Těsnící kroužek na víku vyměňte. Nový těsnící kroužek před položením potřete

olejem.
– Novou vložku filtru nasaďte do víka a zatlačením ze stran ji do víka usaďte.
– Víko filtru s vložkou vsaďte do baňky filtru a pevně dotáhněte (utah. moment

55 Nm).
– Odšroubujte vypouštěcí hadici oleje a našroubujte zpět uzavírací kryt na vypouš-

těcí ventil(3).

Naplnění motorového oleje
Nový motorový olej nalévat plnícím hrdlem (2).

Předepsané druhy olejů: Polosyntetický motorový olej
MB-Norm 228.5 nebo 228.51

Plnící množství: cca.  27 litrů

Potom nastartujeme motor ze sedadla a necháme jednu minutu běžet na volnoběh. 
Asi 5 minut po vypnutí motoru, změřte olej měrkou. Jakmile se olej shromáždí ve
vaně, měl by být stav na měrce ustálen uprostřed mezi max a min. nepřeplnujte moto-
rový olej. Neplňte větší množství oleje, nežli je třeba.
Motor a olejový filtr zkontrolujte na těsnost (vizuálně).
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7.1.3 Přívod paliva

UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí poškození životního prostředí unikajícím palivem. Před prací na filtru
položte dolů záchytnou vanu a zachycené palivo ekologicky zlikvidujte.

VÝSTRAHA

Nebezpečí vzniku požáru při zacházení s naftou.
Při zacházení s naftou je zakázáno kouřit, používat nechráněný zdroj světla a oheň,
protože paliva jsou hořlavá a jejich páry výbušné. Dbejte, aby při zacházení s pohon-
nými látkami byl vždy zajištěn dostatečný přívod čerstvého vzduchu.

Nebezpečí poškození pokožky a nebezpečí otravy. Nafta může při styku s pokož-
kou vyvolat její poškození. Používejte při zacházení s naftou stále vhodné rukavice,
zabraňte nadýchání se výparů z nafty, může to vést k otravám.

Nafta je nasávána přes hrubý předfiltr s integrovaným odlučovačem vody a el. čerpa-
dlem s předehřevem a dopravována do vyr. nádrže (4) nad motorem. Nafta je nasá-
vána z vyr. nádrže (4) do obou filtrů (předfiltr a do jemného palivového filtru) a dopra-
vována dále do motoru k vstřikovacímu čerpadlu.

1

(1) Elektrické čerpadlo paliva
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4

2

3

(2) Vypouštěcí ventil vyrovnávací nádrže
(3) Průhledná hadice pro kontrolu hladiny nádrže
(4) Vyrovnávací nádrž

Vložky filtrů se pravidelně čistí nebo vyměňují podle plánu údržby. Palivové filtry na
motoru nejsou závislé na době provozu, ale musí být v případě potřeby ihned měněny,
vymění se vždy, jakmile se objeví symbol  v R-Touch.

Pokud se na terminálu R-Touch objeví následující symbol , je nutné vyměnit předfiltr
na el. čerpadle.
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7.1.3.1 Hrubý palivový filtr s el. čerpadlem výměna / odkalení

Výměna vložky filtru je nutná jednou ročně nebo pokud naplnění vyrovnávací nádrže
dlouho trvá nebo není možné (na barevném terminálu se objeví následující symbol

). (viz straně 139)

4

1

3

2

2

(1) Hrubý předfiltr kryt
(2) Odkalovací - vypouštěcí šrouby
(3) Sběrná nádobka na vodu
(4) Elektrické čerpadlo paliva

Výměnu vložky filtru provádějte následovně:
– Vypněte vznětový motor.
– Vytočte oba odkalovací ventily (2) a nechte shromážděnou vodu a palivo z filtru

odtéci.
– Krytku (1) (klíč 46) odmontovat z tělesa filtru.
– Vyjměte starou filtrovou sadu a nahraďte ji novou ROPA obj. č. 303016700.
– Starou vložku ekologicky zlikvidujte dle platných předpisů.
– Natočte oba uzavírací ventily (2) opět do sběrné nádržky na vodu.
– Potřete nové těsnění víčka (1) lehce olejem.
– Namontujte víčko (1) (utahovací moment 40 Nm) s novým těsněním. Dbejte na to,

aby se těsnění nepoškodilo.
– Odvzdušnění palivového systému viz straně 315.
– Zkontrolovat těsnost palivového systému.

Vypustit vodu ze sběrné nádobky
Vypuštění nahromaděné vody je nutné pokud je nádobka plná, hrozí zamrznutí nebo
při výměně filtrační sady.

– Otevřít vypouštěcí šroub (2) na dně sběrné nádobky (3).
– Nechat vytéct vodu.
– Vypouštěcí šroub znovu utáhnout.

7.1.3.2 Jemný palivový filtr a hrubý filtr paliva na motoru výměna

Jemný palivový filtr (1) (ROPA obj. č. 303025500) a palivový předfiltr (2) (ROPA
obj. č. 303025400) je nutné po prvních 500 provozních hodinách a poté minimálně jed-
nou ročně měnit. Jakmile se na R-Touch rozsvítí varovný symbol , je nutné oba dva
filtry vyměnit.
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POZOR

Nebezpečí poškození stroje
Cizí předměty v palivovém okruhu mohou způsobit jeho ucpání!

– Bezpodmínečně dávejte pozor, aby se do filtru nedostala cizí tělesa.
– Nikdy nevytírejte těleso filtru.
– Zabraňte vniknutí vody do filtru.

Při výměně jemného palivového filtru postupujte následujícím způsobem:
– Vozidlo odstavte a zastavte motor.
– Zavřete přívod paliva do vyrovnávací nádrže. Otočte dlouhou servisní pákou (4) na

ovládacím bloku přívodu paliva (5) o 45° dozadu do servisní pozice. Potom se z
vyrovnávací nádrže do motoru nedostane již žádné palivo.

– Postavte pod filtr a odtokovou hadici (6) dostatečně velkou nádobu na zachycení
případného úniku paliva.

– Otočte páku trojcestného ventilu (3) do vodorovné polohy (tím odteče zbylý obsah
paliva ve filtru do zachytávací nádoby).

5

4

3

6
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2

1

– Odšroubuje šroubovací kryt (1) palivového filtru.
– Šroubovací kryt (1) s filtrační vložkou povytáhněte ven z pouzdra filtru a nechte

palivo odtéct.
– Odeberte šroubovací kryt spolu s filtrační vložkou.
– Pomocí bočního tlaku na dolní okraj filtrační vložky uvolněte filtrační vložku z

upnutí.
– Vyměňte těsnící kroužek na šroubovacím víku.
– Obě těsnění sady filtrů potřete rovnoměrně dokola přiloženým mazacím tukem,

stejně tak i těsnící kroužek na šroubovacím víčku.
– Novou filtrační vložku nasaďte do klipu ve šroubovacím krytu (1).
– Šroubovací kryt (1) s filtrační vložkou našroubujte a pevně přitáhněte s utahovacím

momentem 25 Nm.
– Otočte páku trojcestného ventilu (3) do svislé polohy (tím zavřete odtok z filtru).
– Otevřete přívod paliva do vyrovnávací nádrže. Otočte dlouhou servisní pákou (4)

na ovládacím bloku přívodu paliva (5) o 45° dopředu (do svislé pozice).
– Odvzdušnění palivového systému viz straně 315.
– Zkontrolovat těsnost palivového systému.

Při výměně předfiltru paliva postupujte následovně:
– Vozidlo odstavte a zastavte motor.
– Zavřete přívod paliva do vyrovnávací nádrže. Otočte dlouhou servisní pákou (4) na

ovládacím bloku přívodu paliva (5) o 45° dozadu do servisní pozice. Potom se z
vyrovnávací nádrže do motoru nedostane již žádné palivo.

– Odšroubuje šroubovací kryt (2) palivového filtru.
– Odejměte šroubovací kryt a vytáhněte filtrační vložku.
– Nasadte novou vložku. Na šroubovací kryt (2) nasadit nové těsnění a lehce nama-

zat tukem.
– Našroubovat šroubovací kryt (2) a dotáhnout (utahovací moment 25 Nm).
– Odvzdušnění palivového systému viz straně 315.
– Zkontrolovat těsnost palivového systému.
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7.1.3.3 Odvzdušnění palivového systému

– Vozidlo odstavte a zastavte motor.
– Zavřete přívod paliva do vyrovnávací nádrže. Otočte dlouhou servisní pákou (4) na

ovládacím bloku přívodu paliva (5) o 45° dozadu do servisní pozice. Potom se z
vyrovnávací nádrže do motoru nedostane již žádné palivo.

3

4

5

– Vyvolejte v R-Touch menu „Speciální funkce“.
– Zvolte ve sloupci "Údržba palivového filtru“ volbu „ZAP“. V R-Touch se zobrazí

aktuální tlak paliva v milibarech (mbar). Tlak po určitou dobu stoupá, až se ustálí
na konstantní hodnotě cca 3500 mbar. Tím je palivový systém odvzdušněn.

– Nastartujte dieselmotor a ihned po naskočení vznětového motoru nastavte v
položce „Údržba palivového filtru“ volbu „VYP.“.

– Otevřete přívod paliva do vyrovnávací nádrže. Otočte dlouhou servisní pákou (4)
na ovládacím bloku přívodu paliva (5) o 45° dopředu (do svislé pozice).

Speciální funkce

Mód nakládky

Automatika pohonu pojezdu

Centrální mazání

Přihrn. hrablo nahoru dolů

Servis palivový filtr

Rychloběh čistícího pásu

Nakládka

Vyp

Zap

Maus5

Vyp

Zap

B638 tlak paliva jemný filtr
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7.1.3.4 Mikroorganizmy v palivovém systému

Příležitostně se objevuje nejprve nevysvětlitelné ucpávání palivové soustavy naplněné
naftou nebo bionaftou. Toto ucpávání mají často na svědomí mikroorganizmy.
Tyto mikroorganizmy (bakterie, houby, kvasinky) se mohou v příznivých podmínkách
velmi silně rozmnožit. K růstu potřebují vodu, která se nachází jako kondenzát v každé
skladovací nádrži nebo nádrži vozidla a životně důležité prvky v chemicky vázané
formě, jako je síra, fosfor, dusík, kyslík a stopové prvky. Také přísady do paliva mohou
přispět k růstu mikroorganizmů.
V závislosti na teplotě dochází k více nebo méně intenzivnímu množení s tvorbou
vláknitých houbovitých pletiv a kalů. Následky: Ucpávání předfiltru paliva rzí a vlákny
(houbová pletiva) a častější výměna filtrů. To způsobuje snížení výkonu motoru a v
extrémním případě odstavení vozidla.

Protiopatření
Při zjištění, že skladovací nádrže nebo nádrže vozidel jsou napadeny mikroorganizmy,
doporučujeme k jejich likvidaci následující dezinfekční prostředky:

Výrobek: GrotaMar 82 ROPA č. d. 435006000 (1,0 l)
Výrobce: Schülke & Mayr

D-22840 Norderstedt
Telefon: 040/52100-0
Telefax: 040/52100-244
Internet: www.schuelke.com
E-Mail: sai@schuelke.com

V případě potřeby se obraťte na výrobce (např. kvůli možnostem odběru v zahraničí).
Spotřeba 0,5-1,0 l na 1000 l motorové nafty.

7.1.4 Chladící systém vznětového motoru

Všechny chladiče je nutné podle předpisů pravidelně kontrolovat a zkoušet.
Pokud dochází při velmi vysokých venkovních teplotách opakovaně k překročení
maximálně přípustné teploty (viz straně 138) chladicí kapaliny, musí se chladicí sou-
stava zkontrolovat, zda je čistá a v případě potřeby se musí ihned vyčistit.
Pamatujte vždy na to, aby nasávací mřížka byla vždy zbavena nečistot nebo přilepe-
ných listů atd. Při provádění čisticích prací na vzduchových sacích mřížkách nebo na
chladičích vždy vypněte motor a zajistěte jej proti neúmyslnému nastartování (vytáh-
něte klíček ze zapalování). Při problémech s některým chladičem vždy spolu s ním
vyčistěte ostatní chladiče.

VÝSTRAHA

Nebezpečí otravy a zranění pokožky!
Prostředky na ochranu proti korozi/mrazu obsahují nebezpečné látky. Při požití těchto
prostředků hrozí akutní nebezpečí otravy. Při kontaku s pokožkou může dojít k jejímu
podráždění nebo poleptání.

– Chladící/antikorozní kapalinu nikdy neplňte do nádob nebo lahví od pití.
– Tyto prostředky skladujte vždy tak, aby k nim neměly přístup děti.
– Dodržujte bezpodmínečně bezpečnostní pokyny výrobců těchto prostředků.
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UPOZORNĚNÍ

Prostředky na ochranu proti korozi/mrazu jsou škodlivé pro životní prostředí.
Při manipulaci s těmito látkami dbejte vždy na to, aby neunikly do životního prostředí,
ale byly ekologicky zlikvidovány.

Dbejte vždy na dostatečnou ochranu proti mrazu a používejte jen prostředky na
ochranu proti korozi/mrazu výslovně schválené podle podnikové normy Mercedes
Benz 325.5 nebo 326.5.(viz straně 452).

7.1.4.1 Čištění chladící soustavy

Chladič je nahoře nad vznětovým motorem.

Klimatizace je dobře přístupná z nástupu i po odklopení zadní stěny podesty.

OPATRNĚ

Nebezpečí pádu!

Při používání nástupu mějte vždy bezpečnostní čepy zasunuté v zajišťovací
poloze.

Při provádění čisticích prací na vzduchových sacích mřížkách nebo na chladičích vždy
vypněte motor a zajistěte jej proti neúmyslnému nastartování (vytáhněte klíček ze
zapalování).

VÝSTRAHA

Nebezpečí popálení!
Každý chladič se za provozu silně ohřívá.

Noste rukavice!
Před pracemi na chladicí soustavě nechte stroj dostatečně vychladnout!

1

2

3

(1) Chladič plnícího vzduchu
(2) Chladič hydraulického oleje
(3) Chladič vody
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Čištění chladící soustavy proveďte následovným postupem:
– Vypněte motor a zajistěte stroj proti nechtěnému startu (vytáhněte klíček ze zapalo-

vání).
– Sklopte zadní stěnu podesty ( 4).

4

– Uvolněte gumové spojky (6) na nasávací mřížce.
– Odklopte sací filtr (5) nahoru.
– Kartáčem vyčistěte sací filtr a pokud je to nutné použijte k odstranění přichycených

nečistot proud vody z hadice.

5

6

(5) Nasávací mřížka chladiče
(6) Gumová spojka vpředu

OPATRNĚ

Hrozí nebezpečí poranění očí a kůže odletujícímí částečkami při vyfukování.
Silným tlakem vzduchu z ventilátoru může dojít ke zraněním očí a pokožky částicemi
nečistot, které mohou z ventilátoru vyletět.

– Během automatické reverzace se nesmí nikdo zdržovat na nástupu stroje.

– Vyklopte zadní stěnu podesty nahoru, zavřete dveře kabiny, nastarujete motor a
počkejte až proběhne automatická reverzace větráku.

– Vypněte vznětový motor a zajistěte stroj proti nechtěnému startu (vytáhněte klíček
ze zapalování).

– Uvolněte zajištění nasávání (7) a vyklopte jej nahoru.
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7

(7) Zajišťovací páčka nasávání

8
9

(8) Kondenzátor klimatizace
(9) Zvednout sání ventilátoru

– Zkontrolujte znečištění chladičů.
– Ručně mechanicky nebo použitím stlačeného vzduchu nebo proudu vody z hadice

odstraňte hrubé nečistoty z chladiče. Použití VAP vysokotlakého vodního čističe je
možné jen se sníženým tlakem, širokým úhlem rozstřiku a ze vzdálenosti alespoň
30 cm.

UPOZORNĚNÍ

Rychlospojka k napojení tlakové hadice se nachází vpravo za vzduchojemem.

Jakmile se objeví na R-Touch varovný symbol „Teplota chladící kapaliny“ , tak je
potřeba vyčistit chladící zařízení.

319 / 480



Údržba a péče
Vznetovy motor

7.1.4.2 Kontrola chladící kapaliny

Při poklesu hladiny kapaliny ve vyrovnávací nádržce chladicí kapaliny se na barev-
ném terminálu objeví výstražný symbol . Vyrovnávací nádoba chladicí kapaliny se
nachází před nasávací mřížkou větráku. Nejlépe je přístupná z prostoru nástupu.

1

Vyrovnávací nádrž vodního chladiče

VÝSTRAHA

Nebezpečí popálení!
Dokud je motor teplý, je chladicí soustava pod tlakem. Hrozí nebezpečí opaření unika-
jící párou nebo vystřikující horkou chladicí kapalinou!

– Noste ochranné rukavice a brýle.
– Otevírejte víčko (1) vyrovnávací nádoby pouze u vychladlého motoru. Víčko oteví-

rejte vždy opatrně.

Hladinu chladicí kapaliny kontrolujte až po zchladnutí alespoň pod 50 °C.

Před doplněním chladicí kapaliny zkontrolujte její stav z hlediska ochrany proti korozi/
mrazu.

K ověření stavu chladicí kapaliny pomalu a opatrně otevírejte uzávěr (1) vyrovnávací
nádržky chladicího systému motoru. Případný přetlak pomalu odpusťte. Zkontrolujte
měřákem 
chladící kapalinu.
Správný podíl od 50 objemových % protikorozního/ nemrznoucího prostředku v chla-
dicí kapalině odpovídá ochraně proti zmrznutí až do -37 °C. Pokud bude hodnota
nižší, doplňte namícháním chlad. kapaliny.
Při nízké koncentraci hrozí riziko poškození motoru korozí nebo vzniku kavitací v
kapalině!
Nezvyšujte koncentraci prostředku na ochranu proti korozi//mrazu nad 55 obj. %, pro-
tože se stejně nedosáhne maximální ochrany proti mrazu -45 °C. Chladící systém
je dostatečně naplněn, pokud chladící kapalina dosahuje ke spodní hraně plnícího
otvoru.
K doplňování používejte jen připravenou chladicí kapalinu s 50 obj. % prostředku na
ochranu proti korozi/mrazu, který je výslovně schválený společností Mercedes-Benz
(viz straně 452 a straně 322).
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7.1.4.3 Výměna chladicí kapaliny

Používejte pouze prostředky na ochranu proti korozi/mrazu schválené společností
Mercedes-Benz. Chladicí kapalina se musí vyměnit vždy po třech letech. Bezpodmí-
nečně přitom dodržujte místně platné předpisy na ekologickou likvidaci chladicí kapa-
liny.

1

(1) Vypouštěcí ventil chladicí kapaliny na potrubí chlazení

Před výměnou chladicí kapaliny zkontrolujte stav chladicí a topné soustavy a její těs-
nost.
Vypouštěcí ventil je na potrubí chlazení (viz obrázek).

– Pomalu otevřete víčko vyrovnávací nádržky chladicí soustavy motoru, nechte unik-
nout přetlak, poté víčko sejměte.

– Našroubuje na vypouštěcí ventil hadici pro odvod.
– Vypustit chladicí kapalinu do vhodné nádoby.
– Vypouštěcí ventil znovu uzavřít.
– Naplnit chladicí kapalinu předepsaného složení až ke spodnímu okraji plnicího

hrdla a uzavřít víčko.
– Nastavit jmenovitou teplotu klimatizace na maximum, aby regulační ventil otevřel

topení.
– Připojte předehřev nádrže hydraulického oleje (páka nahoře).
– Pokud je váš stroj vybaven nezávislým topením, předehřev zapněte.
– Nastartovat motor a nechat ho běžet cca 1 minutu s proměnlivými otáčkami.
– Zkontrolovat hladinu chladicí kapaliny, popř. chladicí kapalinu doplnit.
– Nechte si výměnu chladicí kapaliny potvrdit do servisní knihy.

Předepsaný druh chladiva: Antikorozní/nemrznoucí prostředek
-40°
MB-Norm 325.5 a 326.5

Plnící množství: ca.  25-30 litrů
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7.1.4.3.1 Výměna křemičitanové patrony

Chladící systém je vybaven zásobníkem křemičitanu. Je nutná výměna této patrony
každé 3 roky. Křemičitanovou patronu vyměňte (ROPA č.d. 303027600) vždy při
každé výměně chladící kapaliny.

1

(1) Křemičitanová patrona

– Vypněte vznětový motor.
– Přistavte si na to dostatečně velkou nádobu vhodnou pro olej.
– Patronu vyměňte a novou dotáhněte s utahovacím momentem 50Nm.
– Zkontrolovat hladinu chladicí kapaliny, popř. chladicí kapalinu doplnit.

7.1.4.4 Pokyny od ROPA k chladicí kapalině (obecně):

Obvykle se chladicí kapalina skládá z vody a prostředku na ochranu proti korozi/
mrazu. Prostředek na ochranu proti korozi/mrazu (etylénglykol s inhibitory koroze) plní
v chladicí soustavě následující úlohy:

Dostatečná ochrana všech konstrukčních dílů chladicí soustavy proti korozi a kavi-
taci.
Snížení bodu zamrznutí (ochrana proti mrazu).
Zvýšení bodu varu.

Chladicí prostředek musí obsahovat cca 50 obj. % prostředku na ochranu proti korozi/
mrazu, pokud očekávané venkovní teploty nevyžadují koncentraci ještě vyšší. Tato
koncentrace (50 obj. %) zajišťuje ochranu proti mrazu přibližně do -37 °C. Vyšší kon-
centrace má smysl jen při ještě nížších teplotách. Ani při extrémně nízkých venkov-
ních teplotách se nesmí použít více než 55 obj. % prostředku na ochranu proti korozi/
mrazu, protože při této hodnotě je dosaženo maximální ochrany a při zvyšování podílu
ochrana proti mrazu opět klesá a zhoršuje se odvádění tepla (55 obj. % znamená
ochranu přibližně do -45 °C). Při nedodržování tohoto předpisu u chladicí kapaliny
dojde nevyhnutelně ke korozi a poškození chladicí soustavy. Příměs prostředku na
ochranu proti korozi/mrazu zvyšuje bod varu. Ten dále stoupá v důsledku zvýšení
tlaku. Obě fyzikální souvislosti se využívají v moderních chladicích soustavách- zvy-
šuje se maximální teplota chladicí kapaliny, aniž by se zvyšovalo nebezpečí varu. V
důsledku vyšší teploty chladicí kapaliny je vyšší i chladicí výkon.
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7.1.5 Nastavení ventilové vůle

Kontrola a případně seřízení vůle ventilů je nutné po prvních 500 hodinách provozu a
poté jednou ročně nebo vždy po 1500 hodinách provozu. Tyto práce smí provádět jen
osoby, které byly společností Mercedes Benz výslovně pro tyto práce autorizovány.

Vůle ventilů u studeného motoru:

Sací ventily 0,30 mm +/- 0,05 mm
Výfukové ventily 0,60 mm +/- 0,05 mm
Motorová brzda Vůle ventilu motorové brzdy po

nastavení je od cca 0,15 mm,
vůle se nedá zkontrolovat ale
musí tam být.
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7.1.6 SCR-Následná úprava výfukových plynů s AdBlue®

Stroj je vybaven SCR-systémem následné úpravy výfukových plynů. Bezpodmínečně
dodržujte pokyny k zacházení s AdBlue®, (viz straně 463).

2

1

(1) Plnicí hrdlo AdBlue®
(2) AdBlue®-nádrž

3

4

(3) AdBlue® modul s čerpadlem
(4) Šroubovací kryt AdBlue® s čerpadlem

POZOR

Nebezpečí poškození stroje!
Vniknutí již jen malých množství jiných kapalin vede ke způsobení velkých škod na
systému SCR pro následné ošetření výfukových plynů. U poškození tohoto typu se
neposkytuje žádné kulanční plnění.

– Při čerpání produktu AdBlue® se musí dbát na vysokou úroveň čistoty.
– Do nádrže produktu AdBlue® se smí plnit výhradně jen produkt AdBlue®, v žád-

ném případě sem nesmí proniknout voda nebo jiné kapaliny. V nádrži pro AdBlue®
je senzor, který permanentně sleduje její kvalitu (obsah močoviny). Pokud není
kvalita dostatečná, je omezen výkon vznětového motoru a stroj není plně využi-
telný.
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7.1.6.1 AdBlue® výměna vložky filtru

4

(4) Šroubovací kryt AdBlue® s čer-
padlem

5

6

4

(5) AdBlue® vložka filtru
(6) Membrána proti zamrznutí

VÝSTRAHA

Nebezpečí od AdBlue®!
Při práci na horkém výfukovém systému a na systému AdBlue® hrozí nebezpečí
popálení a opaření. V případě kontaktu pokožky nebo očí s kapalinou AdBlue® hrozí
nebezpečí poleptání. V případě vdechování výparů AdBlue® nebo při pozření kapaliny
AdBlue® hrozí nebezpečí otravy.

S prací na systému AdBlue® začněte teprve až systém vychladne a až se uvolní
ze systému tlak.
Plňte AdBlue® jen do vhodných nádob a používejte výhradně jen vhodná vedení.

AdBlue® výměna vložky filtru
– Po každé druhé výměně oleje vyměňte filtrační prvek AdBlue®.
– Postavte vhodnou sběrnou nádobu pod čerpadlo AdBlue® a vyšroubujte filtr (4)

ven. Vytáhněte protimrazovou membránu (6) a vložku filtru (5) z modulu čerpadla
AdBlue®.

– Použitý filtr zlikvidujte v souladu s platnými národními předpisy o likvidaci odpadů.
– Vyměňte vložku filtru AdBlue®.(ROPA obj. č.: 303019500) za novou.

POZOR

K namazání používejte výlučně jen přiložený sprej od firmy Mercedes-Benz. Dbejte
aby se tento mazací prostředek používal mimořádně šetrně, protože jinak by mohlo
dojít ke způsobení závažných škod na systému AdBlue®.

– Zasuňte novou vložku (5) do modulu čerpadla AdBlue®.
– Zasuňte protimrazovou membránu (6) do modulu čerpadla AdBlue®.
– Namažte těsnící osazení na membráně a závit na čerpadle AdBlue® jemnou vrst-

vou přiloženého mazacího prostředku.
– Našroubujte zpět šroubovací kryt (4) a utáhněte jej momentem 80 Nm.
– Systém AdBlue® se odvzdušní samočinně, takže ruční odvzdušnění není nutné.
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7.1.7 Ostatní údržbové práce na vznětovém motoru

Při každé údržbě vznětového motoru se dále musí pečlivě provést podle předpisu pro
údržbu od Mercedes-Benz (viz servisní knížka motoru) tyto práce:

– Kontrola těsnosti a stavu všech potrubí a hadic na motoru.
– Ověřte stav a těsnost sacího vedení mezi vzduchovými filtry a motorem, a vedení

na chladicím a topném zařízení.
– Zkontrolujte, zda není potrubí a hadice poškozené a zda jsou uložené a upevněné

předpisově a nikde se nedřou.
– Zkontrolujte všechny hadicové spony, přírubová spojení a sací potrubí, zda pevně

sedí.
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7.2 Rozdělovací převodovka čerpadel (PVG)

Rozdělovací převodovka pro čerpadla je přímo spojena přírubou s motorem a přenáší
jeho výkon na jednotlivá hydraulická čerpadla.
Stav hladiny oleje v rozdělovací převodovce je nutné každodenně kontrolovat. Kontro-
lujte hladinu oleje před nastartováním motoru! Jakmile je vznětový motor nastartován,
není možné hladinu oleje zkontrolovat.
K odečtení hladiny oleje musí stroj stát na rovném vodorovném podkladu a motor
musí být vypnutý nejméně 5 minut. Pokud hladina oleje bez zjevného důvodu stoupá
nebo klesá, je bezpodmínečně nutné vyrozumět technika zákaznického servisu.
Stav hladiny oleje je možné odečíst proskleným průzorem (2). Hladina oleje se musí
pohybovat v rozmezí kontrolního okénka (nikdy přes horní hranu okénka!). Kontrolní
okénko se nachází na levé straně rozdělovací převodovky.
Převodový olej je chlazen olejovým chladičem (viz straně 330).

2

1

Rozdělovací převodovka čerpadel

(1) Plnící šroub oleje
(2) Kontrolní okénko

2

1
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První výměna oleje se provádí po 50 provozních hodinách, následující výměny pak
jednou ročně. Při každé výměně oleje se musí vyměnit sací a tlakový filtr rozdělovací
převodovky čerpadel.

Při výměně oleje a filtrů postupujte následovně:
– Očistěte před výměnou plochy v prostoru okolo sacího a tlakového filtru.
– Měňte olej pouze u převodovky zahřáté na provozní teplotu.
– Přistavte si na to dostatečně velkou nádobu vhodnou pro olej.
– Odšroubujte uzavírací kryt na vypouštěcím ventilu (3).
– Našroubujte přiloženou vypouštěcí hadici. Ventil se otevře a starý olej vyteče.

3

4
4

56

– Odšroubujte převlečnou matici (4) sací hadice přívodu filtru. Použijte stranový klíč
o velikosti SW 36.

– Povolte šestihranné šroubení (5) na přírubě filtru. Šroubení stačí jen povolit. Šrou-
bení v žádném případě úplně nevytáčejte. Použijte k tomu stranový klíč velikosti
SW 46.

– Vyšroubujte 4 šrouby (SW 13) na přírubě filtru (6) a vytáhněte vložku filtru ven.
– Vyměňte vložku filtru (ROPA obj. č.: 181060100) za novou. Při montáži použijte

vždy nové papírové těsnění (ROPA obj. č.: 181051700) a nový O-kroužek (ROPA
obj. č.: 412059500). Potřete jej před montáží olejem.

– Přírubu (6) a hadicové vedení (5/4) opět pevně přišroubujte.
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– Vytočte těleso filtru (7) pomocí klíče SW 24 z ovládacího bloku převodovky (8) ven
a vyměňte stávající sadu filtru za novou (ROPA obj. č.: 270044200).

– O-kroužek na tělese filtru (7) rovněž vyměňte za nový.
– Potom našroubujte těleso filtru (7) zcela do ovládacího bloku (8), a po zašroubo-

vání s ním otočte o jednu šestinu otáčky zpět.
– Odšroubujte vypouštěcí hadici oleje a našroubujte zpět uzavírací kryt na vypouš-

těcí ventil(3).
– Otevřete plnicí šroub oleje (1) a lijte plnicím otvorem čerstvý olej, dokud hladina

nesahá do horní části kontrolního okénka(2).

8

7

9

Předepsané druhy olejů: Převodový olej ATF
ATF-olej dle Dexron II D

Plnící množství: cca. 10,0 litru

Výpadek mazání rozváděcí převodovky čerpadel!

– Nastartujte motor a sledujte R-Touch. Výstražný symbol  musí za 10 vteřin z R-
Touch zmizet.

– Pokud výstražný symbol nezhasne během 10-ti vteřin, okamžitě vypněte motor a
odvzdušněte převodovku.

– Vznětový motor nechte běžet jednu minut, potom jej vypněte.
– Vyčkejte minimálně 10 minut a potom překontrolujte stav olejové náplně – jak to je

popsáno výše – a popřípadě olej doplňte.

Odvzdušnění převodovky

– Postavte pod ovládací blok (8) nádobu na zachycení oleje.
– Uvolněnte záslepky na vývodu označeném MP (9).
– Zavřete kryt motoru a vyklopte nahoru kryt čerpadel za nástupním žebříkem.
– Skrz otevřený kryt pozorujte připojení MP(9) na ovládacím bloku (8).
– Poučenou a způsobilou osobou nechte startovat motor tak dlouho (max. 15 vteřin),

dokud z připojení na ovládacím bloku (8) nevytéká nezavzdušněný olej.
– Jakmile vytéká nezavzdušněný olej, zašroubujte zpět záslepky s utahovacím

momentem 16 Nm. Pokud nedojde k odvzdušnění do 15-ti vteřin, zašroubujte zpět
záslepky a volejte servis.

– Vyčkejte minimálně 10 minut a potom překontrolujte stav olejové náplně tak, jak to
je popsáno výše.

– V případě potřeby doplňte olej.

329 / 480



Údržba a péče
Hydraulická soustava

7.2.1 Olejový chladič pro rozdělovací převodovku čerpadel

– Čistotu olejového chladiče PVG-převodovky kontrolujte každý den.
– Podle potřeby jej čistěte buď stlačeným vzduchem nebo proudem vody
– V žádném případě nepoužívejte vysokotlaký čistič.

1

(1) Olejový chladič pro rozdělovací převodovku čerpadel

7.3 Hydraulická soustava

VÝSTRAHA

Nebezpečí hrozící od zásobníků tlaku!
Akumulátory tlaku v hydraulické soustavě jsou trvale pod vysokým tlakem, i když je
zbývající část hydrauliky bez tlaku.

– Práce na akumulátorech tlaku smí provádět pouze osoby odborně způsobilé, které
s nimi umí zacházet.

– Před pracemi na hydraulické soustavě a akumulátorech tlaku je třeba systém odtla-
kovat.

– Práce na hydraulické soustavě smí provádět pouze osoby, které jsou obeznámené
s nebezpečím a riziky při práci s hydraulickými systémy.

Pravidelně kontrolujte hadice hydraulické soustavy, zda nejsou poškozené nebo staré!

Poškozené nebo staré hadice ihned vyměňte. Používejte pouze takové náhradní
hadice, které odpovídají technickým specifikacím originálních hadic!

Z důvodu úspory nákladů vám doporučujeme nakupovat náhradní hadice přímo u
ROPY, protože ve většině případů budou originální hydraulické hadice z ROPY lev-
nější, nežli od ostatních dodavatelů.
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1

2

3

(1) Chladič plnícího vzduchu
(2) Chladič hydraulického oleje
(3) Chladič vody

Po každém startu motoru je ventilátor chlazení na krátkou dobu automaticky rever-
zován. Reverzací se odstraňuje větší část vlastního znečistění chladiče. Uvědomte
si, že znečištěný chladič má značně snížený chladicí výkon. Tím dojde ke značnému
snížení zatížitelnosti stroje a tedy i výkonnosti. Je-li hydraulický olej příliš rozpálený,
vypněte motor a pokuste se odhalit příčinu. Většinou je znečištěný chladič nebo není
vypnutý předehřev nádrže hydraulického oleje.

VÝSTRAHA

Nebezpečí popálení!
Každý chladič se za provozu silně ohřívá. Nebezpečí těžkého popálení!

Noste rukavice!
Před pracemi na chladicí soustavě nechte stroj dostatečně vychladnout!
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7.3.1 Nádrž hydr. oleje

Nádrž hydraulického oleje je na podestě kabiny stroje, za jejím zábradlí. Mimo ukaza-
tele na R-Touch terminálu můžete odečíst hladinu a teplotu oleje v kontrolním okénku
(1) na přední straně nádrže hydraulického oleje. Hladina hydraulického oleje by se
měla vždy pohybovat mezi středem a horním okrajem okénka. Dbejte neustále na
správnou výšku hladiny v nádrži. Při pracích na hydraulických zařízení dbejte na zvý-
šenou čistotu!
Uvědomte si, že různé druhy hydraulických olejů se nesmí míchat.

2

1

(1) Kontrolní okénko hladiny + teploty oleje
(2) Plnící víko oleje

1
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Hydraulický olej doplnění:
– Při doplňování hydraulického oleje odšroubujte černý plnící uzávěr (2) (plnící a

odvzdušňovací hlavu) z víka nádrže.
– Při otvírání plnícího uzávěru hydraulického oleje můžete někdy slyšet „syčivý

zvuk“. Tento zvuk je normální.
Plnící víko s odvzdušňovacím filtrem (ROPA č.d. 270070000) (2). Úkolem plni-
cího a odvětrávacího filtru je zajistit vyrovnávání vzduchu při kolísající hladině oleje
(např.v závislosti na teplotě oleje).
Vyměňte jej, jakmile je znečištěný, nejpozději každé 2 roky.

UPOZORNĚNÍ

Při použití vakuové pumpy nenastavujte podtlak na více než 0,2 bar.

7.3.1.1 Výměna hydraulického oleje

Hydraulický olej se musí měnit jedenkrát ročně, nejlépe krátce před začátkem sezóny.
Připravte si na to dostatečně velký sud. K výměně hydraulického oleje používejte při-
loženou vypouštěcí hadici. Našroubujte vypouštěcí hadici na ventil ve dně hydraulické
nádrže. Ventil se otevře, starý olej vyteče.

Vypouštěcí ventil hydraulického oleje

UPOZORNĚNÍ

V celém stroji se nachází více než dvojnásobné množství hydraulického oleje, než
kolik se jej může vypustit při výměně. Proto je nevyhnutelně nutné přesné dodržování
stanovených intervalů pro výměnu hydraulického oleje.
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Doporučujeme hydraulický olej doplňovat vhodným čerpadlem s originálním plnícím
kohoutem (4). Touto metodou čerstvý olej projde přes zpětný sací filtr před vstupem
do nádrže hydraulického oleje. Tím se zvyšuje čistota hydraulického oleje.
Vhodnou hadici s odpovídající koncovkou na plnící kohout (4) je možné zakoupit v
ROPĚ pod č. d. 632040900. Nikdy pro doplnění oleje nepoužívejte hadici, kterou jste
vypouštěli starý olej.

4

Předepsané druhy olejů: Hydraulický olej HVLP 46 (s obsahem
zinku)
ISO-VG 46 dle DIN 51524 Část 3

Plnící množství: cca. 190 litrů
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Vyčištění sacího sítka uvnitř olej. nádrže
Každé dva roky se před naplněním čerstvým olejem musí pohledově zkontrolovat sací
sítka v nádrži, zda nejsou znečištěná. Pokud jsou znečištěná, musí se vyčistit.

– K tomu sejměte kovový kryt nádrže hydraulického oleje.
– Propláchněte sací sítko zevnitř ven dostatečným množstvím čističe.
– Nasaďte sací sítko opět dovnitř.
– Nasaďte těsnění a kovové víko.
– Šrouby kovového víka potřete před zašroubováním těsnicí hmotou (ROPA

pol.č. 017002600) a pevně je utáhněte.
– Před naplněním čerstvým hydraulickým olejem vyměňte všechny filtry hydraulické

soustavy. Tyto filtry jsou na jedno použití. Nesmí se čistit. Čištěním se filtry zničí.
Hydraulická soustava se může vážně poškodit.

– Hydraulické zařízení plňte výhradně jen s použitím schváleného hydraulického
oleje.

2

3

1

(1) Kovové víko
(2) Víko plnicího otvoru oleje s integrovaným odvětrávacím filtrem
(3) Filtr zpětného sání
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7.3.1.2 Výměna sacího filtru na vratném vedení

Na nádrži hydraulického oleje je umístěn na vratném potrubí sací filtr (1). (Filtrační
vložka ROPA obj. č.: 270048300).

První výměna všech vložek filtru je nutná po prvních 50 hodinách provozu a poté jed-
nou ročně.

1

(1) Filtr zpětného sání

UPOZORNĚNÍ

Při výměnách filtrů dbejte – jako při veškerých pracích na hydraulice – nejvyšší možné
čistoty. Dbejte, aby O-kroužky v tělese filtru nebyly poškozené nebo znečištěné.
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2

3

4

5

Při výměně filtračních vložek na sacím filtru vratného potrubí
postupujte následovně:
– Dávejte pozor při otevírání filtrů, aby byla hydraulická sou-

stava absolutně bez tlaku a plnící otvor pro olej byl ote-
vřený.

– Odšroubujte čtyři upevňovací šrouby víka a uschovejte je.
– Sejměte víko.
– Za současného lehkého otáčení vytáhněte filtrační vložku

s příložkou ven.
– Rozeberte vytaženou filtrační jednotku.
– Všechny díly filtrační jednotky vyčistěte. V oddělovací pří-

ložce je integrované kovové ochranné sítko. Zkontrolujte
jestli nejsou na vnitřní straně sítka kovové špony nebo jiné
cizí předměty. Toto sítko filtruje nečistoty v hydraulickém
oleji, aby např. při znečistěnému filtru nebo nízkých teplo-
tách nebyly nasány dále do systému.

– Zkontrolujte jestli není filtr mechanicky poškozen. Poško-
zené díly nesmí být namontovány zpět (je nutné je ihned
vyměnit).

– Zkontrolujte O-kroužky, jestli nejsou poškozené a popří-
padě je vyměňte.

– Před zpětnou montáží potřete všechny dotykové plochy,
závity a O-kroužky novým hydraulickým olejem.

– Použijte vždy novou vložku filtru.
– Při výměně vložky použijte vždy i přiložené nové o-

kroužky.
– Sestavte zpět filtrační jednotku.
– Za současného lehkého otáčení zasuňte filtrační vložku s

příložkou dovnitř.
– Nasaďte zpět víko a zašroubujte připevňovací šrouby

zpět. Utahovací moment upevňovacích šroubů je 40 Nm.

(2) Víko
(3) Oddělovací deska
(4) Filtr
(5) Zachytávací koš
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7.3.2 Výměna tlakového filtru

1

(1) Tlakový filtr pracovní hydrauliky

Tlakový filtr pracovní hydrauliky
Tlakový filtr pracovní hydrauliky je za nádrží AdBlue®. První výměna všech vložek fil-
tru je nutná po prvních 50 hodinách provozu a poté jednou ročně. K provedení údržby
budete potřebovat oleji odolávající a dostatečně velkou sběrnou nádobu, očkový nebo
stranový klíč velikost SW 32.

Výměna filtru
– Vznětový motor vypnout.
– Odšroubovat těleso filtru. Kapalinu zachyťte do vhodné nádoby, a nechte ji vyčistit,

popřípadě ji ekologicky zlikvidujte.
– Stáhnout vložku filtru z vodicího čepu. Po vytažení filtru ověřte, zda se na horním

konci nachází kovová koncová krytka. Pokud by tomu tak nebylo, tak koncovou
krytku vytáhněte zvlášť. Prohlédněte povrch filtru z hlediska výskytu zbytků nečistot
a větších částeček. Mohou ukazovat na poškození komponent.

– Těleso vyčistit.
– Zkontrolujte filtr z hlediska mechanického poškození a zvláště ověřte těsnicí plochy

a závity.
– Vyjmout O-kroužek z tělesa filtru. Nečistoty nebo nedostatečné uvolnění tlaku při

demontáži může způsobit stržení závitů tělesa.

Montáž vložky
– Potřete závity a těsnicí plochy na hlavě filtru a tělese a i O-kroužek a vložku čistým

hydraulickým olejem.
– Nasadit novou vložku (ROPA obj. č. 270043000).
– Filtrační vložku opatrně nasaďte na vodící drážky.
– Zašroubovat těleso filtru až na doraz.
– Otočit tělesem filtru o jednu šestinu otáčky zpět.
– Nastartujte vznětový motor a např. zdvihněte přihrnovadlo do výšky proti dorazu

(jeďte proti tlaku), poté zkontrolujte těsnost filtru.

UPOZORNĚNÍ

Vložky filtrů ekologicky zlikvidujte!
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7.4 Mechanický pohon řízení náprav

7.4.1 Kloubové hřídele z převodovky řazení k řízeným nápravám

Všechny kloubové hřídele na stroji se musí promazat každých 200 provozních hodin.

NEBEZPEČÍ

Nebezpečí úrazu rotujícími částmi stroje!
Běží-li motor, mohou rotující kloubové hřídele zachytit končetiny nebo oděv a vtáhnout
do stroje.

– Stroj zastavit a vznětový motor vypnout.
– Stroj se musí zajistit proti náhodnému nastartování motoru.

Příklad: mazací bod
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7.4.2 Údržba křížových kloubů náprav

Křížové klouby dvojitých kloubových hřídelů v otočných čepech dvou řízených náprav
se musí mazat každých 200 hodin provozu . Každý křížový kloub má dvě maznice.
Musí se promazat obě (2).

2

7.5 Převodovka (4 stupňová)

Pomocí mechanické převodovky se přepínají provozní režimy „pole“ a „silnice“ a
pohon všech kol.

Stav hladiny oleje kontrolovat každých 50 provozních hodin. Kontrola se provádí kon-
trolním okénkem (2). Kontrolní okénka (2) jsou na zadní straně převodovky vedle kar-
danu a na redukční převodovce vlevo. 
K odečtení hladiny oleje musí stroj stát na rovném vodorovném podkladu a motor
musí být vypnutý nejméně 5 minut.
Úroveň oleje odečtete průhledovým okénkem, olej by se měl pohybovat v rozmezí
kontolního okénka (nikdy ne přes jeho horní hranu!).

První výměna oleje se provádí po 50 provozních hodinách, následující výměny pak
jednou ročně.

UPOZORNĚNÍ

Celá převodovka se skládá ze dvou jednotek, které jsou propojeny kanálem, čímž je
zajištěn odpovídající obsah oleje v obou částech. Při výměně oleje musí stroj stát v
naprosté rovině. Než provedete kontrolu stavu oleje po jeho doplnění, počkejte ale-
spoň půl hodiny a potom teprve kontrolu proveďte. Pokud je po této době hladina oleje
v obou kontrolních okénkách ve stejné úrovni, je v převodovce dostatečné množství
oleje.

OPATRNĚ

Horký motorový olej!
Olej v mechanické převodovce může být podle okolností velmi horký. Nebezpečí
popálení.

– Při výměně oleje používejte vždy rukavice a vhodný ochranný oděv.

340 / 480



Údržba a péče
Převodovka (4 stupňová)

Stroj může být volitelně vybaven 2 variantami pojezdového pohonu:

Varianta 1: 1 pojezdový hydromotor Není možné u stroje s rychlostí 40 km/h
Varianta 2: 2 pojezdové hyromotory Vždy u strojů s rychlostí 40 km/h

3

2

1

3

1

2

8 754

1 pojezdový hydromotor

3

2

1

3

1

2

86 754

2 pojezdové hyromotory

(1) Plnící šroub oleje
(2) Kontrolní okénko
(3) Vypouštěcí šroub oleje
(4) Redukční převodovka želva/zajíc
(5) Řadící převodovka stupeň 1/2
(6) Pojezdový hydromotor 2
(7) Pojezdový hydromotor 1
(8) Nouzové čerpadlo řízení
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Při výměně oleje postupujte následovně:
– Měňte olej pouze u převodovky zahřáté na provozní teplotu.
– Odstavte stroj na rovině.
– Přistavte si na to dostatečně velkou nádobu vhodnou pro olej.
– Vytočte oba vypouštěcí šrouby (3) ven (nacházejí se ve spodním rohu převodovky

a na spodku redukční převodovky), starý olej začne vytékat.
– Očistěte případné zachycené kovové špony z magnetů na vypouštěcích šroubech

(3). Potom šrouby opět nasaďte a utáhněte.
– Otevřete plnicí šroub oleje (1) a lijte plnicím otvorem čerstvý olej, dokud hladina

nesahá do horní části kontrolního okénka(2).

Předepsané druhy olejů: Převodový olej plnosyntetický
API GL5, SAE 75W-90 podle ZF-normy
TE-ML05B

Plnící množství: Pohon pojezdu 1 hydromotor pojezdu
ca. 12 litrů

Pohon pojezdu 2 pojezdové hyromotory
ca. 12,4 litrů
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7.6 Napravy

7.6.1 Planetové převodovky (platí pro obě nápravy)

První výměna oleje se provádí po 50 provozních hodinách, následující výměny pak
jednou ročně.

Postavte stroj tak, aby příslušné kolo bylo v poloze jako na obrázku.

1

2

3

(1) Plnící otvor pro olej a kontrolní šroub
(2) Vypouštěcí šroub oleje
(3) Odvzdušňovací šroub

NEBEZPEČÍ

Nebezpečí úrazu!
Ohrožení života pohyblivými částmi stroje.

– Před výměnou oleje je vždy stroj vypnut, včetně vznětového motoru.
– Stroj se musí zajistit proti náhodnému nastartování motoru.
– Všechny údržbové a opravářské práce může provádět jen odborný personál.

VÝSTRAHA

Hrozí nebezpečí od horkého oleje, který vytéká pod tlakem!
Olej v planetových převodovkách může být podle okolností velmi horký a v závislosti
na tomto zahřátí může být pod určitým tlakem.

– Při výměně oleje v planetových převodovkách používejte vždy rukavice a vhodný
ochranný oděv.

– Nejdříve vždy vyšroubujte odvzdušňovací šroub velmi pomalu a s potřebnou opatr-
ností. Takto se může případný nahromaděný tlak v převodovce bezpečně uvolnit.
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Při výměně oleje postupujte následovně:
– Měňte olej pouze u převodovky zahřáté na provozní teplotu.
– Odstavte stroj na rovině.
– Kontrolní šroub („Oil Level“) (1) ve vodorovné poloze (viz obrázek).
– Přistavte si na to dostatečně velkou nádobu vhodnou pro olej.
– Otevřete vypouštěcí šroub oleje (2) a kontrolní šroub hladiny oleje a nechte starý

olej vytéci.
– Vypouštěcí šroub oleje opět zašroubujte.
– Otevřete odvzdušňovací šroub (3). Připojte ROPA-plnič planetových převodů k

plnícímu otvoru (1).
– Naplňte planetovou převodovku pomocí plnicího zařízení dodaného společností

ROPA tak, aby hladina oleje dosahovala ke spodní hraně plnicího otvoru.
– Zašroubujte kontrolní šroub zpět.
– Zašroubujte odvzdušňovací šroub zpět.
– Vyčkejte zhruba  15 minut a potom znovu překontrolujte hladinu oleje. V případě

potřeby olej doplňte. Utahovací moment pro 3 šrouby: 50 Nm.

UPOZORNĚNÍ

K plnění oleje použijte ROPA-plnič ojeje pro planetové převodovky (ROPA obj. č.
018001700). S tímto speciáním přípravkem naplníte odpovídající olej jednoduše a
přesně.

Předepsané druhy olejů: Převodový olej
API GL5, SAE 90

Plnící množství: každý planetový převod cca. 3,5 litru
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7.6.2 Vyrovnávací převodovka přední a zadní nápravy

První výměna oleje se provádí po 50 provozních hodinách, následující výměny pak
jednou ročně.

1

2

Přední náprava

(1) Vypouštěcí šroub oleje
(2) Plnící otvor pro olej a kontrolní šroub

2

1

Zadní náprava

NEBEZPEČÍ

Nebezpečí úrazu!
Ohrožení života pohyblivými částmi stroje.

– Před výměnou oleje je vždy stroj vypnut, včetně vznětového motoru.
– Stroj se musí zajistit proti náhodnému nastartování motoru.
– Všechny údržbové a opravářské práce může provádět jen odborný personál.
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Při výměně oleje postupujte následovně:
– Olej vyměňujte jen v provozně ohřáté převodovce.
– Odstavte stroj na rovině.
– Přistavte si na to dostatečně velkou nádobu vhodnou pro olej.
– Vyšroubujte vypouštěcí šroub skříně vyrovnávacího (diferenciálního) převodu.

Nachází se dole na nejnižším místě nápravy.
– Povolte kontrolní šroub a počkejte až všechen olej vyteče.
– Vypouštěcí šroub oleje opět zašroubujte.
– Nalévejte olej tak dlouho až hladina dosáhne spodní hrany plnícího otvoru.
– Zašroubujte kontrolní šroub zpět.

Předepsané druhy olejů: Převodový olej
API GL5, SAE 90

Plnící množství: ca. 22 litrů Přední náprava
ca. 20 litrů Zadní náprava
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7.7 Pneumatické zařízení

Údržba pneumatické soustavy se provádí pouze na sušiči vzduchu a vzduchojemech.
Kompressor je bezúdržbový.
Sušič vzduchu a pět vzduchojemů se nacházejí pod pravým bočním krytem. Vysou-
šecí patrona (1) ROPA obj. č. 261003500 vysoušeče vzduchu se vyměňuje jednou
ročně.

Ze vzduchojemů vždy po každých 100 provozních hodinách vypustit zkondenzovanou
vodu. Bude-li stroj stát delší dobu(přes jeden týden), je nutné ze zásobníku vzduchu
vypustit zkondenzovanou vodu. K tomu lehce stiskněte ventil dovnitř nebo ke straně.

OPATRNĚ

Nebezpečí pádu - úrazu!

– Před výměnou oleje stroj zastavte a vypněte motor.
– Stroj se musí zajistit proti náhodnému nastartování motoru.
– Všechny údržbové a opravářské práce může provádět jen odborný personál.
– Při práci se sušičem vzduchu používejte stabilní a bezpečný žebřík.
– Noste stále pracovní rukavice, ochranné brýle a vhodný pracovní oděv.

1

(1) Patrona sušiče vzduchu

222

(2) Vypouštěcí ventil
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7.8 Příjem

7.8.1 Střední špice

Každý den zkontrolujte znečištění spodní strany střední špice při zdvihnutém příjmu
(optické kontrola). Silné znečištění ihned odstraňte.

Kryt střední špice (2) lze po povolení třech šroubů (1) z jedné strany demontovat.

1

1

1

1

1 1

3

2

Přední díl střední špice - špička (3), je opotřebitelný díl. Musí být vyměněn nebo opra-
ven ještě předtím, než je materiál zcela opotřebován. U strojů s vysokým předpokláda-
ným pracovním zatížením doporučujeme tento díl držet skladem.

3
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7.8.2 Převodovky příjmu

Levá a pravá strana příjmu je osazena na venkovní straně třemi převodovkami.
Odstavte stroj na rovině. Hladinu oleje v těchto šesti převovodovkách kontrolujte
každý den při rozloženém a spuštěném příjmu k zemi. Stav oleje je možné odečíst
také na průhledovém okénku (2). Hladina oleje se musí pohybovat v rozmezí kontrol-
ního okénka (nikdy přes horní hranu okénka!).

První výměna oleje se provádí po 50 hodinách provozu, následující výměny pak jed-
nou ročně.

2

1
1

3

3

3

2

2

1

6 5 4

(1) Plnící šroub oleje
(2) Kontrolní okénko
(3) Vypouštěcí šroub oleje
(4) Převodovka příjmových válců
(5) Převodovka dopravních válců
(6) 4 násobné separační válce

Při výměně oleje postupujte následovně:
– Olej vyměňujte jen v provozně ohřáté převodovce.
– Odstavte stroj na rovině.
– Přistavte si na to dostatečně velkou nádobu vhodnou pro olej.
– Vyšroubujte vypouštěcí šroub.
– Vyndejte plnící šroub a počkejte až všechen olej vyteče.
– Vypouštěcí šroub oleje opět zašroubujte.
– Naplňte plnícím otvorem (současně odvzdušňovacím otvorem) nový olej, dokud

nebude hladina oleje u horní hrany kontrolního okénka.

Předepsaný druh oleje: Převodový olej
API GL5, SAE 90

Plnící množství:
podle převodovky příjmových válců: ca. 9,0 litrů
podle převodovky dopravních válců: ca. 3,5 litrů
podle převodovky 4 násobných separač-
ních válců:

ca. 1,4 litrů
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7.8.3 Centrální mazání příjmu

Kontrolujte denně všechna vedení (1) centrálního mazání, které vede k válcům (vizu-
ální kontrola vedení).

1

1

1
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7.8.4 Demontáž a montáž válců

47 48 49 50

51 52 53

54 55

4645

59

45

58

57
56

(45) Sklopné plechy
(46) Náběhová deska
(47) Separační válec 4
(48) Separační válec 3
(49) Separační válec 2
(50) Separační válec 1
(51) Podávací válec 3
(52) Podávací válec 2

(53) Podávací válec 1
(54) Čistící válec
(55) Příjmový válec
(56) Příjmové válce
(57) Podávací válce
(58) 4-řadé separační válce
(59) Drtič zmrazků

NEBEZPEČÍ

Výstraha před nebezpečím rozdrcení!
Při demontáži a montáži válců existuje riziko, že se boční díly náhle sklopí a osoby,
které se nacházejí v dosahu vážně zraní.

Před začátkem práce na příjmu -jak bylo na začátku kapitoly popsáno- vyzvednutý
příjem vždy podepřete vhodným materiálem a nebo uvažte na jeřáb s dostatečnou
nosností.
Dodržujte platné bezpečnostní předpisy a předpisy o ochraně zdraví při práci pod
zdviženými břemeny.
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7.8.4.1 Demontáž a montáž příjmového a čistícího válce

Příjmový a čistící válec je možné demontovat pouze společně, pokud jsou prsty pří-
jmového válce zachycené mezi disky čistícího. Při demontáži není nutné vypouštět
olej z převodovky.

1

3

2

1

13
4

7
6

85

Před demontáží příjmového válce je nutné nejdřív demontovat kryt (1) příruby uložení
(zvenku na převodovce):
– Vytočte vedení mazání.
– Povolte šest šestihranných šroubů (2) pomocí klíče (SW13) na krytu a kryt

sejměte.
– Vytočte oba zajišťovací červíky (3) tak daleko, až je plochá matice (4) zablokována.
– Povolte kontramatici (13) klíč (SW30), zašroubujte oba červíky zpět a obě matice

sundejte.
– Vytáhněte příjmový válec (5) z převodovky. Příjmový válec je nasazen na 12-ti

umělohmotných unášečích kolíčcích (6). Těchto 12 unášecích kolíčků se mění při
každé výměně válce (ROPA č.d. 100284900) (6). Stejně tak i O-kroužek (ROPA
č. d 412021700) (7).
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6

11
8

5

9

10

12

7

– Nové unášecí kolíčky (6) před zastrčením do pouzdra (8) unašeče pečlivě
namažte.

– Nový šroub (M20x360) (9) je dodáván spolu s předmontovanou deskou unašeče
(10) a zajištěním šroubu (11).

– Střední šroub je zajištěn pomocí 4 imbusových šroubů (M12x40) (12). Šrouby je
třeba zajistit lepidlem např. Loctite 243 a dotáhnout utahovacím momentem 85 Nm.

– Zasuňte válec zpět do příjmu. Pamatujte na to, aby unášecí kolíčky (6) správně
seděly v ozubení unášecího pouzdra a aby jste nepoškodili O-kroužek (7).

– Dotáhněte válec pomocí ploché matice (4) (musí být zajištěna lepidlem Loctite 243)
až na doraz k převodovce. Plochou matici (4) znovu povolte a opět utáhněte až
dosedne, potom je otočte o cca 1/3 otáčky zpět tak, aby byla paralelně se zajišťo-
vacímí červíky (3).

– Vytočte oba zajišťovací červíky tak daleko, až je plochá matice (4) zajištěna. Plo-
chou matici (4) zajistěte kontramaticí (13), kterou zafixujete lepidlem Loctite 243.

– Dotáhněte oba červíky (3) na doraz až na hřídeli. Šroub (9) by měl nyní mít znatel-
nou podélnou vůli necelý milimetr.

– Dutý prostor nad kontramaticí před nasazením krytu (1) zcela vyplňte mazivem a
potom kryt upevněte pomocí šesti šroubů (2) zpět.

UPOZORNĚNÍ

Upevňovací šrouby (M20x360) (ROPA č.d.: 415005000) (9) je třeba vyměnit jednou
ročně. Stejné platí i pro matice M20 (ROPA č.d.: 414037000 (4) a 414032000 (13) ).

Čistící válec v převodovce zajištěný není. Čistící válec je na převodovce nasazen. Lze
je sundat po povolení protiložisek na středu příjmu (ložiskový domek se zajišťovacím
kroužkem).
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7.8.4.2 Výměna prstů na příjmových válcích

Příjmové válce jsou vybavené příjmovými prsty s opotřebitelnými výměnnými destič-
kami (ROPA č.d. 208003800). Na destičkách jsou naletované hrany z trdokovu.

Díky upevnění jedním šroubem, je výměna jednotlivých destiček v případě opotřebení
velmi snadná.

Příjmové prsty s výměnnými destičkami

NEBEZPEČÍ

Nebezpečí vážných zranění při pracích na prstech příjmu a válcích.

– Stroj zastavit a vznětový motor vypnout.
– Stroj se musí zajistit proti náhodnému nastartování motoru.
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7.8.4.3 Demontáž a montáž dopravních a separačních válců

Základně mějte na paměti:

Strana pohonu:

13

12

14

15

11
85 Nm

– Válce jsou nasazeny na spojovacích trnech a v drážce koncovky hřídele (11)
náhonu. Tyto válce nejsou dále jinak na hřídeli náhonu z převodovky zajištěny.

– Všechny polyamidové nástrčné spojky (12) musí být namazány před jejich zasunu-
tím.

– Před montáží je třeba osadit nový O-kroužek (ROPA č.d. 412033800) (13) do poly-
amidové spojky a na konec válce (O-kroužek ROPA č.d. 412063500) (14).

– Všechny čtyři upevňovací imbusové šrouby M12x80 (ROPA č.d. 415005100) (15),
kterými je polyamidová spojka našroubována do válce (12) jsou zalepené a lze je
použít jen jednou.
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Strana protiložiska:

750 Nm

750 Nm

19
21

20

17

23

22 16

18

85 Nm

24

26

25

23

22

27

– Všechny čtyři šrouby M24 (16) mají jemný pravotočivý (!) závit. Utahovací moment
je 750 Nm. Nejsou zajištěny lepidlem na závity (Loctite).

– Při demontáži si označte horní (17) a dolní ložiskovou misku (18), aby jste při
zpětné montáži dodrželi jejich vzájemnou pozici. Tyto oba díly jsou vyráběné do
páru a nelze je jednotlivě nahrazovat nebo kombinovat s jinými díly.

– Vyndejte oba šrouby M12 (19) a sundejte horní polovinu ložiskové desky (17) s
pojistnými podložkami proti protočení hlavy šroubu (20) a (21).

Vyjmutí/nasazení válce:

– Pokud chceme zcela vyjmout válec, musíme jej nadzvednout ze spodního uložení
(18). Nejednodušeji to lze pomocí speciálně upraveného háku, který se zasune
pod válec. Hmotnost každého válce je cca 150 kg. Nadzvihnuté válce se tím
pádem nepatrně vysunou z polyamidové spojky. Mírnými údery axiálně na nava-
řené vinutí válce lze potom válec vysunout ze spojky.

– Při sestavování jsou oba O-kroužky (ROPA č.d.. 412030900) (22) na upevňo-
vacím ložisku (23) nahrazeny novými. Stejně to platí pro O-kroužek (ROPA
č.d. 412032000) (24) v mazacím kanálku spodní poloviny desky uložení.

– Šestihranné šrouby (19) utáhnout min. momentem 85 Nm. Hlavy šroubu zajistit
ohnutím rohů zajišťovacího plechu (ROPA č.d. 100273600) (21).

– Při osazovaní ložiska (23) do čelní desky válce, která brání protočení (25) aby
mazací otvor (26) na ložisku byl vždy opačně proti drážce (27) čelní desky (25) a
tím pádem proti mazacímu otvoru ve spodním misce.
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750 Nm

750 Nm

19
21

20

17

23

22 16

18

85 Nm

24

26

25

23

22

27

UPOZORNĚNÍ

Při každé montáži šroubu s jemným závitem M24 (16) je třeba závit namazat dosta-
tečně měděnou pastou (ROPA č.d. 017015900 Tuba100 gr.).

– Při montáži dejte pozor, aby šroubovice válce nebyly orientovány shodně. Šroubo-
vice se musí sbíhat ze stran směrem do středu.

– Aby se zajistilo rovnoměrné opotřebení separačních válců , je možné tyto válce
dle potřeby mezi sebou prohodit. Při tomto kroku se separační válce prohazují kří-
žem. Aby se předcházelo jednostranému vymačkání drážky(27) v čele válce (25)
je možné ob jednu sezonu zaměnit zajišťovací podložky (20) za podložky z válců,
které běží opačným směrem.
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7.8.4.4 Výměna opotřebitelné příruby

Mezera mezi dvěma opotřebitelnými přírubami (28) u nového stroje je cca 0,5 mm.
Jakmile je tato mezera větší, zůstává na přechodu na pás více naťě, bláta, listů atd. 
ROPA doporučuje příruby vyměnit, jakmile je mezera větší nežli 2-3 mm. Tato výměna
je velmi snadná. Nastavení kuželíkových ložisek nejsou v tomto případě změněna,
protože jsou umístěna až za přírubou.

25

28

30

30

29

27

23

16

Základní postup je stejný jako u výměny separačních válců s tím rozdílem, že se
šroub M24 s jemným závitem (16) nejprve povolí (ne zcela vyšroubuje).
Pro výměnu příruby (28) se demontují pouze upevňovací šrouby (29). Zašroubováním
obou červíku (30) se příruba odtlačí.

Jsou potřebné dvě provedení přírub:
– Příruba ROPA č.d. 100225600 pro pravoběžné válce (bez označení)
– Příruba ROPA č.d. 100225700 pro levoběžné válce (označena 1 drážkou (1) na

straně čela)

1

Směr otáčení zjistíte vždy pohledem na čelní stranu příruby.

7.8.4.5 Montáž/nastavení ložiska separačních/dopravních válců

Pro montáž a nastavení ložiska ( stavitelné kuželíkové ložisko), které je na konci
separačních a dopravních válců, potřebujete bezpodmínečně speciální přípravek.
Tento přípravek najdete u ROPY pod č.d. 018002400. Nicméně tyto práce jsou
potřebné velmi zřídka a musí je provádět zkušený servisní technik.
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7.8.4.6 Výměna hřídelového těsnícího kroužku (gufera) na převodovce

Protože uložení příjmových válců je díky konstrukci vystaveno vysokému stupní zne-
čištění, mohou navzdory rozsáhlým opatření k utěsnění, během času do převodovky
přírubou proniknout částečky půdy. Proto se obě gufera (ROPA č. dílu 246002800)
(31), oba vnitřní kroužky (ROPA č. dílu 240015200) (32) stejně jako obě filcové pod-
ložky (ROPA č. dílu 246002600 (33) a ROPA č. dílu 246014500) (34) uložení na
straně převodovky příjmových válců mění z bezpečnostních důvodů po každých cca
300 000 t nakládacího výkonu.
Demontujte ozubené pouzdro unašeče (8), přírubu odvádění nečistot (35) a přírubu
ložiska (36).
Pro demontáž unašeče (8) je možné objednat speciální nářadí ROPA
č. dílu 018068000.
Odstraňte nečistoty ze závitu odvádějících nečistoty uvnitř příruby (35).
Při sestavování je nutné bezpodmínečně vyměnit za nové i O-kroužek (37) (ROPA
č. dílu 412081000) a (38) (ROPA č. dílu 412081000).

36 31 35 37 8

32

4

36
35 8

33 34 38
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7.8.4.7 Navařování šroubovic válců

U dopravních a separačních válců je možné šroubovice navářet pouze na vrchní
straně. V žádném případě nenavářejte ručně žádné sváry přímo na trubku válce. Díky
vysoké teplotě sváru může dojít k deformaci trubky v místě sváru a prohnutí celého
válce.

1

Pamatujte na to, že výška materiálu šroubovice včetně případného návarku (1) nesmí
být na dopravních válcích vyšší nežli 20 mm.

2

Pamatujte na to, že výška materiálu šroubovice včetně případného návarku (2) nesmí
být na separačních válcích vyšší nežli 18 mm.

Aby bylo dosaženo rovnoměrné a hladké plochy návarku a tím se snížilo riziko poško-
zení bulev při průchodu , je nutné návar na válcích provádět na svářecím automatu a
ne ručně. Tyto práce je schopna odborně a cenově výhodně provést řada servisních
zastoupení ROPA.

Pro zhotovení návaru doporučujeme použít speciální druh svářecího drátu ROPA
SCREWTEC s průměrem 1,6 mm. Tento drát se používá přímo ve výrobě a je možné
jej objednat v balení po 15 kg /cívka pod ROPA č.d. 017013600.
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7.9 Přihrnovač s hrablem

Hydraulicky ovládané části očistěte od hrubých nečistot a výsuvné rameno dle potřeby
ošetřete mazacícm tukem.

1

2

(1) Přihrnovač
(2) Hrablo přihrnovače

Vůle na výsuvném rameni teleskopu mezi vnějším pláštěm a vnitřním profilem lze
nastavit tak, jak je dále opsáno :
– Povolte šest šestihranných šroubů (3).
– Vůle se nastavuje pomocí distančních plechů (4).
– Všech šest šestihranných šroubů namontujte zpět.

3

4
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7.10 Dopravníkový pás

Vodící kladky (1) dopravníkového pásu (zcela vpředu u náběhu na pás) jsou vyba-
veny stěrkami (2). Stěrky odstraňují zachycenou půdu. Šrouby na stěrkách se kontro-
lují jedenkrát týdně z hlediska opotřebení hlav šroubů otěrem, pokud jsou silně opotře-
bené, je nutné šrouby vyměnit.
Pokud jsou hlavy šroubů velmi opotřebené, může dojít k uvolnění stěrky, která potom
naráží do pásu. Přitom může dojít k poškození a následnému zničení pásu. Takovéto
škody nepodléhají záruce a nelze jednat ani o žádné kulanci ze strany výrobce.
V případě potřeby a nebo při opotřebení je třeba stěrky vyměnit. Podle půdních pod-
mínek je třeba prostor předních kladek kontrolovat několikrát denně až jedenkrát
týdně a při silném znečištění je vyčistit. Pás dle potřeby napnout.

V žádném případě ale pás nenapínejte příliš.
Každý den kontrolujte stav kladek celého spodního dopravního kanálu, jestli jsou v
odpovídajícím stavu. Pokud jsou kladky v prostoru přední nápravy velmi opotřebované
nebo vadné, dochází k odírání pásu o nápravu. Tím může dojít k vážnému poškození
vnějšího pláště nápravy.

Kanál spodního dopravníku Tuto část pravidelně kontrolovat a
případně čistit

1
2

(1) Napínací kladka
(2) Stěrka
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7.10.1 Napínání dopravníkového pásu

VÝSTRAHA

Nebezpečí vážného poranění.
Napínání pásu dopravníku smí být prováděno pouze pokud je stroj v klidu a má
vypnutý motor.

– Stroj zastavit a vznětový motor vypnout.
– Stroj se musí zajistit proti náhodnému nastartování motoru.

Napnutí pásu dopravníku kontrolujte pouze tehdy, pokud je příjem rozložen a spuštěn
do pracovní výšky.

Pokud je nutné pás dopravníku napnout, povolte upevňovací šroub kladky (2) (vpravo
a vlevo za předním kolem na spodní straně profilu rámu) a pomocí napínacího šroubu
(1) posouváte napínací kladku (2) směrem dolu. Obě napínací kladky (2) musí být
vyšroubovány dolu na obou stranách pásu stejně.

1

2

(1) Napínací šroub
(2) Napínací kladka

Rovnoběžnost
Pokud nebude pás nabíhat na boční přírubu hnacího kola rovnoměrně, může to vést k
opotřebení držáku hydromotoru (4) a hřídele náhonu (3).

3 4
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7.10.2 Výměna hnacích kol dopravníku

POZOR

Hnací kola měňte současně, nečekejte až výložníkový pás vyskočí z hnacích kol!

Přinejmenším jedenkrát za týden zkontrolujte opotřebení hnacích kol. Silně opotře-
bená hnací kola mají za následek předčasné přetržení dopravníkového pásu.

Životnost: v závislosti na půdních podmínkách 60.000 - 140.000 t nakládkového
výkonu.

7.11 Dočištění
Podle výbavy může být Váš stroj osazen čistícím pásem, 8řadým válcovým čištěním
nebo odkameňovačem.
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7.11.1 Čištění s prosévacím pásem

Čistící pás se nesmí silně napínat. Musí být dole mezi kladkami mírně prověšený.

VÝSTRAHA

Hrozí nebezpečí vážného poranění!
Napínání čistícího pásu se smí provádět pouze pokud je vypnutý strojní pohon a vzně-
tový motor stroje.

– Stroj zastavit a vznětový motor vypnout.
– Stroj se musí zajistit proti náhodnému nastartování motoru.

1 2

2

3

(1) Upevňovací šroub
(2) Kontramatice
(3) Napínací šroub

– Povolte upevňovací šrouby (1) kladek vlevo a vpravo.
– Pro napnutí povolit kontramatice (2) na obou napínacích šroubech (3) vpravo a

vlevo.
– Kontramatice vytočte tak, jak potřebujete, a potom je opět pevně utáhněte.
– Dbejte, aby napínací šrouby byly na obou stranách nastaveny stejně a obě polo-

viny pásu byly stejně napnuty.
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7.11.2 8-řadé čistící válce

Pokud jsou čistící válce velmi silně a nerovnoměrně opotřebené, nemí možné s těmito
válci dále pracovat, protože může dojít k poškození uložení válců příp. rámu dočištění.
Montáž a demontáž válců je totožná s postupem výměny válců na příjmu.

NEBEZPEČÍ

Hrozí nebezpečí vážného poranění od běžících válců!

– Stroj zastavit a vznětový motor vypnout
– Stroj se musí zajistit proti náhodnému nastartování motoru

Nebezpečí pádu!

– Vždy používejte při všech pracích na dočišťovači protiskluzové žebříky a pomůcky
pro výstup nebo schválené pracovní plošiny.
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8-mi řadé válcové čištění je hydraulicky poháněné.
Hladinu oleje v převodovce s čelním ozubením kontrolujte jedenkrát týdně. Kontrola
hladiny oleje se provádí vizuálně prostřednictvím kontrolního okénka. Pokud se hla-
dina oleje nachází nad středem kontrolního okénka, není třeba olej doplňovat.
První výměna oleje se provádí po 50 hodinách provozu, následující výměny potom
jednou ročně.

3

2

1

(1) Plnící šroub oleje
(2) Kontrolní okénko
(3) Vypouštěcí šroub oleje

Při výměně oleje postupujte následovně:
– Olej vyměňujte jen v provozně ohřáté převodovce.
– Přistavte si na to dostatečně velkou nádobu vhodnou pro olej.
– Vyšroubujte vypouštěcí šroub.
– Vyndejte plnící šroub a počkejte až všechen olej vyteče.
– Vypouštěcí šroub oleje opět zašroubujte.
– Lijte plnicím otvorem čerstvý olej, dokud hladina nesahá do horní části kontrolního

okénka.
– Plnící otvor opět zašroubujte.

Předepsaný druh oleje: Převodový olej
API GL5, SAE 90

Plnící množství: ca. 6,0 litrů
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7.11.3 Odkameňovač

NEBEZPEČÍ

Hrozí nebezpečí vážného poranění od běžícího čisticího pásu a běžících válců!
Údržba odkameňovače se smí provádět pouze pokud je vypnutý strojní pohon a motor
stroje.

– Stroj zastavit a vznětový motor vypnout.
– Stroj se musí zajistit proti náhodnému nastartování motoru.

Nebezpečí pádu!

– Při všech pracích na odkameňovači vždy používejte protiskluzové žebříky a
pomůcky pro výstup nebo schválené pracovní plošiny.
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Čistící pás odkameňovače se nesmí silně napínat. Musí být dole mezi kladkami mírně
prověšený.

(1) Upevňovací šroub
(2) Kontramatice
(3) Napínací šroub

– Povolte upevňovací šrouby (1) kladek vlevo a vpravo.
– Pro napnutí povolit kontramatice (2) na obou napínacích šroubech (3) vpravo a

vlevo.
– Kontramatice vytočte tak, jak potřebujete, a potom je opět pevně utáhněte.
– Dbejte, aby napínací šrouby byly na obou stranách nastaveny stejně a obě polo-

viny pásu byly stejně napnuty.

Lze nastavit odstup pravé a levé části protiběžných válců od vyklízecích válců. Odstup
nastavte tak, aby se protiběžné válce nedotýkaly vyklízecích válců.

Požadovaný odstup nastavíte v případě potřeby pomocí šroubu (4) a matice (5). Dejte
pozor, aby byly šrouby vyšroubovány na obou stranách stejně.
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Na pravé i levé straně jednotlivých protiběžných válců lze nastavit předepnutí. Nasta-
vením předepnutí se stanoví uvolňovací síla protiběžného válce.
Pokud je předepnutí příliš malé, může být protiběžný válec uvolněn také řepou. Pokud
je předepnutí příliš velké, může se stát, že se protiběžný válec neuvolní kameny.

– Pro nastavení předepnutí protiběžného válce povolte kontramatice (6) na obou
napínacích šroubech (7) vpravo a vlevo.

– Kontramatice vytočte tak, jak potřebujete, a potom je opět pevně utáhněte.
– Dejte pozor, aby byly napínací šrouby na obou stranách nastaveny stejně a obě

strany protiběžného válece byly stejně napnuty.
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7.12 Překladač

7.12.1 Napínání překladače

Pás dle potřeby napnout. Napnutí pásu je nastaveno správně, pokud při zcela spuš-
těném výložníku, poslední kloubový díl je rovněž v přímé poloze (pás běží naprosto
přímo), je spodní volně běžící část pásu mezi kladkami prověšena o cca 2-3 cm.

Správně napnutý pás výložníku

Při napínání pásu výložníku postupujte následovně:
– Vypnout motor a zajistit ho proti nechtěnému spuštění.
– Povolte upevňovací šrouby (1) kladek vlevo a vpravo.
– Otáčejte maticemi (2) na napínáku (3) doleva/doprava tak dlouho, dokud nebude

levá a pravá kladka dostatečně vysunuta.
– Matice (2) na napínáku (3) vlevo/vpravo potom zajistěte kontramaticí.
– Opět utáhněte upevňovací šrouby (1) kladek vlevo a vpravo.
– Dbejte bezpodmínečně na to, aby pás byl napnutý na obou stranách stejně a nena-

bíhal nerovnoměrně k jedné straně, potom by mohlo dojít k jeho poškození.

112
2

3
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Bude-li pás nabíhat nakřivo, můžete pomocí nastavení napínací matice (4) na diago-
nální vzpěře (5) ve vhozu překladače náběh pásu upravit.

45

Boční stěny překladače jsou chráněny proti opotřebení vyměnitelnými umělohmotnými
deskami (6). Jsou konstruovány tak, aby se daly v případě potřeby snadno a rychle 4x
mezi sebou prostřídat.

6
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7.12.2 Pohon otáčení otočného ramene a překladače

Otáčení kyvného ramene a překladače je zajištěno dvěma řetězy s hydraulickým
pohonem. Řetězy jsou dopínány automaticky pomocí hydraulického válce.

NEBEZPEČÍ

Hrozí nebezpečí vážného poranění řetězy!

– Stroj zastavit a vznětový motor vypnout.
– Stroj se musí zajistit proti náhodnému nastartování motoru.

Nebezpečí pádu!

– Vždy používejte při všech pracích na rameni a překladači protiskluzové žebříky a
pomůcky pro výstup nebo schválené pracovní plošiny.

– Nikdy nešplhejte okolo stroje.

Oběh řetězu pohonu překladače

Kartáčky (1) nanášející mazací tuk na řetěz nastavte podle potřeby, ujistěte se, že
kontaktní plochy válečků řetězu a dosedací plochy zubů hnacího kola jsou vždy nále-
žitě namazány tukem.

1
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Opotřebení řetězu kontrolujte jedenkrát ročně tak, jak je dále popsáno a řetěz oka-
mžitě při dosažení hranice opotřebení (305 mm) vyměňte.

max. 305 mm

NEBEZPEČÍ

Nedostatečně napnuté řetězy otočného ramene a výložníku mohou přeskočit
přes ozubení náhonu, což může vést k nekontrolovatelným pohybům obou dílů
a tím hrozí riziko vážných i smrtelných úrazů.

– Okamžitě stroj odstavte a nechte jej zkontrolovat a odstranit příčinu závady
odborně způsobilým personálem servisu.

Řetězový pohon otočného ramene
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7.12.2.1 Ohebný kabelový přívod z podvozku na dočišťovač-otočné
rameno

Místa ohybu kabelového přívodu jsou bezúdržbová. Pokud chcete zamezit nebo pře-
dejít skřípavým zvukům, lehce místa ohybu namažte olejem.

1

(1) Ohebný kabelový přívod
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7.12.2.2 Nastavení dorazových šroubů zajištění ramena protizávaží

Jakmile je zajištění uvolněné, je možné nastavit dorazové šrouby (1). Povolte kontra-
matice (2) na dorazových šroubech a šrouby nastavte tak, aby nebyla patrná žádná
vůle.

1 1

2

Zajištění ramena protizávaží

1
1

2
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7.13 Brzdy

Přední náprava je vybavena bubnovou pneumaticky ovládanou brzdou. Zadní náprava
je vybavena hydraulicky ovládanou bubnovou brzdou. Dva na sobě nezávislé brzdové
okruhy garantují maximální bezpečnost, pokud by došlo k výpadku jednoho z brzdo-
vých okruhů.

Po mytí stroje vodou vysušit krátkou jízdou brzdy. Pokud by se provozoval stroj se
zamrzlými komponenty brzdového systému, může to vést k vážnému poškození brzd.
Funkci brzd před každou jízdou zkontrolujte!

NEBEZPEČÍ

Pokud by při údržbě, opravách nebo nastavování došlo k pochybení, dojde k
vysokému ohrožení života řidiče stroje.

Seřizování a opravy brzd může provádět jen zaškolený odborný personál, který má
dostatečné zkušenosti se systémem pneumatických brzd.

1

(1) Pneumatické brzdy přední
nápravy

2

(2) Kombinovaný válec vzdu-
chový/hydraulický

3

(3) Zadní náprava s hydraulicky
ovládanou bubnovou brzdou

377 / 480



Údržba a péče
Klimatizační a ventilační soustava

7.14 Klimatizační a ventilační soustava

Má-li klimatizace příliš malý výkon, může být příčinou:

– Kondenzátor klimatizace znečistěn.
Řěšení: Kondenzáror vyčistěte.

– Chladící okruh je nedostatečně naplněn.
Řešení: Může provádět jen odborný personál s potřebným speciálním vybavením.

– Mřížka recirkulace v kabině není otevřená.
Řešení: Mřížku otevřít.

– Filtr recirkulace v kabině je znečistěný.
Pomoc: Vyčistěte filtr recirkulace.

Pokud by topná a ventilační soustava nepracovala na plný výkon a to ani při zcela ote-
vřené recirkulační mřížce, je třeba hledat příčinu většinou v zanesených filtrech. Proto
vždy oba filtry čistěte.

7.14.1 Kondenzátor klimatizace

2

(2) Kondenzátor klimatizace

– Kontrolovat znečištění kondenzátoru klimatizace každý den (2).
– Podle potřeby jej čistěte buď stlačeným vzduchem nebo proudem vody z hadice.
– V žádném případě nepoužívejte vysokotlaký čistič.
– Pro čištění vyklopte sání větráku a kondendenzátor (2).

OPATRNĚ

Nebezpečí poškození zdraví a životního prostředí.
Údržbové úkony na klimatizaci, které vyžadují zásah do chladicího okruhu (např. dopl-
nění chladiva, výměna sběrného vysoušeče atd.) smí provádět pouze autorizované
odborné servisy.
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7.14.2 Filtr recirkulace

Filtr recirkulace (1) se nachází vzadu za sedadlem řidiče na podlaze v kabině řidiče
pod krytem.

1

2

Filtr čistíme podle potřeby. K tomu:

– Sejměte kryt. Otočte uzavíráním o 90°
proti směru hodinových ručiček.

– Vytáhněte filtr (1) nahoru za sponu (2).
– Vyfoukejte filtr stlačeným vzduchem.
– Čistou filtrační rohož vsaďte na místo.

Pozor na směr proudění. Vytištěná
šipka(3) musí ukazovat vpřed k před-
nímu oknu.

– Kryt znovu namontujte.

Vložku (ROPA obj. č.: 352042200) každý
rok vyměňte.

3

7.14.3 Filtr čerstvého vzduchu

Filtr sání čerstvého vzduchu (1) do kabiny se nachází venku vpravo na zadní stěně
kabiny.
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Filtr čistíme podle potřeby. K tomu:

– Otevřít kryt.
– Šrouby s rýhovanou hlavou vytočte ven, a vyjměte filtr z přídržného rámu.
– Vložku vyčistěte stlačeným vzduchem.
– Vyčištěnou vložku opět vsaďte do přídržného rámu, a upevněte pomocí šroubů s

rýhovanou hlavou.
– Kryt uzavřít.

Vložku (ROPA obj. č.: 352033200) každý rok vyměňte.

1

7.14.4 Odvod kondenzátu

1

(1) Odvod kondenzátu

Pravidelně kontrolujte odtok kondenzátu z klimatizačního zařízení na spodku kabiny.
Pokud vytékání vody zde není patrné, musí se odtok kondenzátu vyčistit.
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7.14.5 Oběh chladiva

1

(1) Sběrný vysoušeč

POZOR

Informace pro specializované servisy!
Při výměně nebo doplňování chladiva se musí použít následující olej: Fuchs Reniso
PAG46 (ROPA č.d. 435004600). Klimatizační zařízení nesmí být provozováno s jinou
olejovou náplní. V chladícím okruhu je celkem 250 ml oleje.
Typ chladiva: R134a, náplň cca. 1750 g.

Údržba jednou ročně:

– Nechte klimatizaci zkontrolovat a případně opravit v autorizované dílně.
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Údržba za dva roky:

– Nechte vyměnit chladivo a sběrný vysoušeč (1) (ROPA obj.č.: 352041500) autori-
zovaným servisem.

Společnost ROPA přidává do chladiva fluorescenční činidlo. Tak je možné rychle a
nenákladně zjistit případně vzniklé netěsnosti klimatizační soustavy.

2

(2) Servisní vývod vedle sběrného vysoušeče
(3) Servisní vývod na kompresoru klimatizace

3
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7.15 Údržba baterií

V průběhu sezóny kontrolujte přinejmenším 1x týdně stav elektrolytu v bateriích vozi-
dla.

VÝSTRAHA

Nebezpečí poleptání.
Akumulátorová kyselina může způsobit nebezpečné poleptání pokožky a dýchacích
cest.

– Při manipulaci s akumulátory používejte vždy dostatečné ochranné pomůcky
(ochranné brýle, kyselinovzdorné rukavice, zástěru).

– Chraňte pokožku před akumulátorovou kyselinou.
– Nevdechujte páry kyseliny.
– Dbejte při manipulaci s bateriemi na dostatečné větrání pracoviště.
– Při potřísnění pokožky akumulátorovou kyselinou se musí postižené partie ihned

opláchnout velkým množstvím vody. Poté okamžitě vyhledejte lékaře.

Podle potřeby doplňte tolik destilované vody, až hladina elektrolytu vystoupí do úrovně
10 mm nad horní okraj desek.
Pomocí ROPA plniče baterií s automatickou kontrolou hladiny plnění (ROPA
č.d. 015036400) zvládnete tento servisní úkon velmi snadno a rychle.
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7.16 Vaha

UPOZORNĚNÍ

Upevňovací šrouby (M16) (2) váhových snímačů a k nim náležících kladek nesmí být
nikdy utahovanány či povolovány pomocí pneumatického nebo elektrického utaho-
váku, protože může dojít k vážnému poškození snímačů mechanickými rázy. Stejné
platí i pro použítí velké síly na klíč.

Pokud je nutné vyměnit kladku na jednom snímači zatížení, potom je nutné vyměnit i
kladku na druhém snímači. Navíc se mění i kladka před a za snímačem (je třeba mít
shodné průměry kladek). Při výměně kladek vždy dbejte na to, aby byly všechny čtyři
kladky namontovány přesně ve stejné výšce (viz červená čára na výkresu).

Při montáži použijte pro kontrolu polohy všech čtyř kladek srovnávací lať, nebo pou-
žijte napnutý provázek. Nastavte všechny tři kladky do stejné výšky. Pro vyrovnání
můžete použít vymezovací plechy (1), které jsou součástí dodávky. Všechny vymezo-
vací plechy (1), které jste nepoužili k výškovému vymezení držáků kladky a snímačů
umístěte pod hlavy šroubů. Nijak to nenaruší fukci váhového snímače, protože hlavy
upevňovacích šroubů jsou zapuštěné dovnitř.

Snímač zatížení HBM Snímač zatížení Flintec

Pokud je potřeba vyměnit některý váhový snímač, výměnu musí provést autorizovaný
servisní pracovník.
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7.17 Odstavení na delší dobu

Pokud je stroj odstaven na delší dobu - od jednoho do čtyř týdnů, je nutné vypnout
hlavní bateriový spínač. Současně je nutné vytáhnout pojistku F03 (1), protože spínací
hodiny pro nezávislé topení fungují i při vypnutém hlavním spínači baterií.

UPOZORNĚNÍ

Při vytažené pojistce F03 nebude bateriové relé více spínat, nebo rozpínat, protože
bude odpojeno od ovládacího napětí. Proto musí být bateriové relé před vytažením
pojistky F03 rozepnuté!

K tomu:
– Otočte klíček zapalování do polohy 0.
– Vypněte bateriový spínač a čekejte 6 minut. Při rozepnutí kontaktů bateriového relé

uslyšíte cvaknutí. Potom zkontrolujte, jestli je bateriové relé skutečně rozepnuté
(nesmí svítit zelená LED na R-Touch pokud je zapnuté zapalování).

– Nyní můžete pojistku F03 vytáhnout.
– Před novým zapnutím bateriového spínače zasuňte pojistku F03 zpět.

1

Má-li se stroj odstavit na dobu delší než čtyři týdny, tak je potřeba provést následující
úkony:

– Stroj důkladně umýt. Nestříkejte přitom přímo na ložiska a nosné kladky.
– Ze vzduchojemů vypustit zkondenzovanou vodu.
– Namažte veškerá mazací místa na stroji.
– Zapněte a nechte proběhnout přinejmenším 2 cykly činnosti centrálního mazání.
– Celý stroj nastříkejte antikorozním olejem. Dbejte na to, aby se žádný tuk nebo olej

nedostal na pneumatiky.
– Namažte tukem všechny pístnice a manžety hydraulických válců.
– Odstavte stroj na suché místo chráněné před povětrnostními vlivy - pokud možno

do haly.
– V případě hrozících nízkých teplot kompletně vypusťe vodu z ostřiku.
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VÝSTRAHA

Nebezpečí poleptání.
Akumulátorová kyselina může způsobit nebezpečné poleptání pokožky a dýchacích
cest.

– Při manipulaci s akumulátory používejte vždy dostatečné ochranné pomůcky
(ochranné brýle, kyselinovzdorné rukavice, zástěru).

– Chraňte pokožku před akumulátorovou kyselinou.
– Nevdechujte páry kyseliny.
– Dbejte při manipulaci s bateriemi na dostatečné větrání pracoviště.
– Při potřísnění pokožky akumulátorovou kyselinou se musí postižené partie ihned

opláchnout velkým množstvím vody. Poté okamžitě vyhledejte lékaře.

– Vyjměte baterie. Akumulátory se mají skladovat v suchu a chladu, ale chráněné
před mrazem. Před uskladněním se musí zkontrolovat hladina elektrolytu a pří-
padně doplnit destilovanou vodou. Před uložením akumulátory plně nabijte. Během
uložení kontrolujte jednou měsíčně napětí akumulátorů a podle potřeby je dobíjejte.
Póly akumulátorů namažte speciálním tukem k tomu určeným.

NEBEZPEČÍ

Výstraha před nebezpečím výbuchu!
Pokud se kyselinové akumulátory nabíjí neodborně, nevhodnými nabíječkami nebo
příliš vysokým nabíjecím napětím, může se vyvíjet třaskavý plyn. Třaskavý plyn je
velice snadno zápalný a může explodovat.

– Dodržujte vždy správné nabíjecí napětí.
– Akumulátory se musí nabíjet jen v dobře větraných prostorách.
– Je přísně zakázáno kouřit, používat oheň nebo otevřené světlo.

Životnost akumulátorů
Aby byla zachovaná startovací schopnost akumulátorové baterie i při době odstávky
přesahující 2 týdny, tak je potřeba dodržovat následující pokyny:

– Kontrolujte hladinu elektrolytu. Je-li příliš nízká, musí se doplnit jen destilovanou
vodou ke značce maximální hladiny elektrolytu.

– Rychlost samovybíjení je cca 0,2 % z hodnoty jmenovité kapacity/den, při teplotě
20°C.

– Aby se zabránilo hlubokému vybití, musí se v pravidelných intervalech kontrolovat
hustota elektrolytu. Při poklesu hustoty elektrolytu pod 1,21 kg/l, se musí akumulá-
tory dobít. Hodnota nabíjecího proudu se doporučuje ve výši 1/10 kapacity.

– V silně vybitých akumulátorech se tvoří síran olovnatý. Regenerace dobitím pak již
není možná.

– Na akumulátory se sulfatací, rozeznatelné podle stříbřitého povlaku na deskách a
zakaleného elektrolytu, se nevztahuje záruka ani ručení. Je také vyloučeno jaké-
koliv kulanční plnění, protože toto poškození je následkem hrubé nedbalosti při
údržbě.
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7.17.1 Předpisy Mercedes-Benz pro Dlouhodobé odstavení motoru

Při dlouhodobém uvedení stroje mimo provoz, který byl provozován s palivem B07
(nafta s obsahem podílu bionafty až do 7 %) může dojít k zalepení vstřiků paliva.

Opatření při dlouhodobém odstavení stroje na dobu překračující 6 měsíců pro
motory řady OM936/471/473
K zabránění problémům vyplývajícím z oddělování složky 7 % obsahu podílu bionafty
v palivu a případných následných škod příp. problémů při znovuuvedení stroje do pro-
vozu, je potřeba při dlouhodobém odstavení takovéhoto stroje přihlédnout k podmín-
kám a opatřením uvedených v návodu k obsluze Mercedes-Benz a mít na paměti
ještě následující body:

– Každý měsíc je třeba nastartovat motor na cca 10 minut s max. 900 min-1, spolu se
zapnutou klimatizací a topením.

– Před startem zkontrolovat hladinu mot. oleje a stav chladící kapaliny. Zároveň
odkalit motor a hrubý palivový předfiltr.

– Při startu a běhu motoru kontrolovat teplotu a tlak oleje a teplotu chladící kapaliny.

UPOZORNĚNÍ

Tyto průběžné měsíční starty odpadají, pokud byl stroj provozován s palivem bez
podílu řepky (B0 motorová nafta) a takto zakonzervován. Je-li nutné provozovat stroj
spolu s normální naftou dle DIN EN 590 rovněž s 7 % bionafty, postačí v tomto pří-
padě zbylé množství paliva z nádrže vyčerpat a doplnit dostatečným množstvím paliva
B0, ale minimálně 50 l . Motorový systém je nutné v případě dlouhodobého odsta-
vení nechat alespoň 30 minut běžet na normální palivo, aby se dostalo do všech částí
motorového systému.

Požadavek B0 aktuálně plní paliva např. Aral Ultimate Diesel a BP Ultimate Diesel.

Tato opatření jsou platná současně s návodem k obsluze Mercedes-Benz stav k 01-14
pro výše jmenované typové řady motorů.
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7.18 Demontáž a likvidace odpadu
Pokud nebude stroj na konci své životnosti řádně demontován a zlikvidován, může to
vést k následným škodám na životním prostředí.

Případná rizika:
Hydraulický olej/motorový olej
Maziva/pomocné látky
Chladící kapalina/chladivo
Palivo
Akumulátory
Stlačená media/akumulátory tlaku
Zbytková energie
Pohyblivé části

– Stroje smí likvidovat jen oprávněná osoba nebo společnost v souladu s platnými
předpisy, normami a zákony pro ekologickou likvidaci.

– Respektovat dané národní předpisy, zákony a normy týkající se ekologické likvi-
dace stroje.

– Používat osobní ochranné pomůcky.
– Před pracemi na hydraulické soustavě a akumulátorech tlaku je třeba systém odtla-

kovat.
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Na poruchy a nebezpečné situace budete opticky a akusticky upozorněni na R-Touch
výstražnými kontrolkami a zvukovými signály. Některé funkce mohou být při nebez-
pečných situacích blokovány.

Poruchy a jejich řešení jsou popsány v kapitole 6 R-Touch.

8.1 Bezpečnostní spínače

Stroj poskytuje nejvyšší možnou bezpečnost pro obsluhu i materiál. Bezpečnostní spí-
nače v kabině blokují jednotlivé funkce stroje, jakmile obsluha opustí kabinu. Pokud
nelze z kabiny provádět některé funkce nebo jsou zablokované spínače, tak nejprve
zkontrolujte, zda je sklopená levá konzole joysticku, zadní stěna podesty vyzdvižená,
kryt motoru a bezpečnostní zábradlí uzavřeno.

Nelze-li poruchu funkce tímto způsobem odstranit, vyhledejte příslušný úsek v tomto
návodu k používání týkající se dotyčného nebo nefungujícího komponentu. Zde
najdete informace k bezpečnostnímu zapojení a možné důvody poruchy funkce.

VÝSTRAHA

Nebezpečí nejtěžších zranění nebo poškození stroje.

– Nikdy bezpečnostní zařízení, bezpečnostní blokování nebo bezpečnostní zapojení
nevyřazujte z provozu. Následkem mohou být těžká zranění.

– Nikdy neprovádějte testy funkce, pokud nejste o dosahu testu zcela a plně informo-
váni.

– Zajistěte, aby při vyhledávání poruch a jejich odstraňování byla případně přítomna
druhá spolehlivá osoba, která je do té míry obeznámena se strojem, aby jej mohla
okamžitě vypnout, kdyby hrozilo nebezpečí.

– Při jakýchkoli pochybnostech si vyžádejte pomoc od vyškoleného personálu nebo
se poraďte se zákaznickým servisem společnosti Dagros popř. ROPA.

– Neprovádějte na stroji žádné opravy, pokud nemáte potřebné znalosti a zkušenosti.

Pokud byste se mohli spojit vysílačkou nebo bezdrátovým telefonem s výrobcem,
nabízí se možnost rozsáhlé diagnostiky poruch s pomocí zvláštní diagnostické
nabídky na barevném terminálu. Z bezpečnostních důvodů jsou jednotlivé nabídky
pro uživatele blokované. Při neodborné manipulaci se mohou osoby smrtelně zranit,
nebo způsobit vážná poškození stroje, která mohou vést k následným velmi náklad-
ným opravám.
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8.2 Elektrická soustava

8.2.1 Tavné pojistky

Elektrické pojistky se nachází v konzoli sedadla v kabině řidiče a ve skříni hlavního
elektrického rozvaděče venku vpravo na podestě kabiny. U stroje se používají pře-
vážně běžně dostupné ploché zástrčné pojistky (tavné pojistky).

Označení pojistek je na nálepce na vnitřní straně plechového krytu. Navíc k tomu
se na vnitřní straně krytu hlavního elektrického rozvaděče nacházejí tři elektronické
pojistky.

Tyto elektronické pojistky můžete využít při vyhledávání poruch. Zastrčte vhodnou
elektronickou pojistku na místo spálené tavné pojistky. Při přetížení (např. zkratu)
pojistka vypne. Stisknutím vypínacího tlačítka lze pojistku opět aktivovat.

Pojistky v hlavním roz. el. soustavy
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8.2.2 Seznam pojistek (tavné pojistky)

Hlavní jištění ve schránce na baterie

1

2

Ve schránce pro baterii jsou umístěny hlavní pojistky (Mega-Fuse-pojistky).
F01 (1), která jistí hlavní rozvaděč a rozvaděč v konzoli sedadla v kabině. 
F02 (2), která jistí z větší části osvětlení.
Neporušenost těchto pojistek je možné zkontrolovat pouze měřícím přístrojem (průra-
zová zkoušečka).

č. Ampéry Funkce

F01 125 Napájení centrální el.skříňky X1

F02 125 Napájení osvětlení X2

Pojistky F03 až F69 v hlavním elektro rozvaděči

1

Automatické pojistky (1) pro vyhledávání závady
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č. Ampéry Funkce

F03 10 Hlavní vypínač baterie, nástupní osvětlení, hodiny
nezávislého topení svorka 30

F04 15 Sv. 30 A403 CPC4 Mercedes

F05 15 Sv. 30 A02 počítač ESR B

F06 15 Sv. 30 A02 počítač ESR B

F07 15 Sv. 30 A03 počítač ESR C

F08 15 Sv. 30 A03 počítač ESR C

F09 40 Sv. 30 A435 MCM Mercedes

F10 15 Sv. 30 A22 I/O-Modul II

F11 15 sv. 30 A23 I/O-Modul III

F12 15 sv. 30 A24 I/O Modul IV

F13 15
24 V zásuvka na zádi
Vnitřní osvětlení centr. elektro rozvaděče

F14 15 Ventilátor topení při použití nez. topení

F15 15 Sv. 30 nezávislé topení

F16 3 Řídící jednotka klimatizace při provozu nezávis-
lého topení

F17 15 Sv. 30 A21 I/O-Modul I

F18 15 Sv. 30 A01 počítač ESR A

F19 15 Sv. 30 A01 počítač ESR A

F20 40 Sv. 30 A95 ACM Mercedes

F21 15 sv. 30 A34 I/O-Modul V

svorka
30
od X1

F22 15 24V zásuvka nosník motoru

F23 10 Varovné blikače

F24 15 Maják

F25 15 K12 světlomet střecha

F26 15 K13 světlomet čištění/vykládání

F27 10 Měnič napětí

svorka
30
od X2

F28 7,5 Parkovací světlo pravé přední, levé zadní

F29 7,5 Park. světlo levé přední, pravé zadní, přepínač
osvětlení.

od světla

F30 15 sv.30 střešní konsole

F31 10 Stěrač zadního okna
svorka
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č. Ampéry Funkce

F32 10 Stěrač dveří
30
od X2

F33 10 Stěrač vlevo

F34 10 Stěrač vpravo

F35 15 Napájení světla jízda

svorka
30
od X2

F45 10 Napájení 12V

F40 15 Bzučák zpětného chodu

F60 15 Stěrač předního okna

F61 15 Ventilátor kabina

F62 10 Varovné blikače

F63 15 Centrální mazání, sušič vzduchu

F64 3 sv. 15 pro alternátor a hlavní vypínač baterie

F65 3 A19 řídící jednotka klimatizace

F66 5 Snímač olej. nádrže B81/B82

F67 3 Váha Pfreundt CAN-BUS

F68 10 sv. 15 A435 MCM Mercedes, A95 ACM Mercedes

F69 15 Palivový předfiltr ohřev

svorka 15
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Pojistky v konzoli sedadla

č. Ampéry Funkce

F50 10 Sv. 30 A07 R-Touch bar. terminál

F51 7,5 Zásuvka 24V
Svorka 30

z F01

F53 7,5 Tlumené světlo

F54 7,5 Dálkové světlo
od světla

F55 15 Vzduchová sedačka, vyhřívání

F56 10 Hlavní spínač řízení

F57 10 Přepínač sloupku řízení

F58 volné Rezerva sv. 15

F110 3 Sv. 15 videosystém

Svorka 15
dle K01

F59 7,5 Sv. 15 ESR, bar. terminál, joystick, obslužné části sv.15 přímo
z S50

8.2.3 Elektronické pojistky

1

Pojistky F70r až F97r jsou v provedení samovratná elektronická pojistka. Jestliže na
pojistce svítí dioda (LED) (1), je pojistka přetížena a dodávka proudu k připojené sou-
části je přerušena.
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8.2.4 Seznam elektronických zpětně nastavitelných pojistek s LED

Č. Funkce Pozice na stroji

B26 DS pohon pojezdu vpřed
F70r

B61 DS brzdový tlak provozní brzda

B20 DS příjmové válce
F71r

B21 DS separační válce 4-nás.

B22 DS čištění
F72r

B27 DS přídavné nápravy

B68 DS odlehčení příjmu vpravo
F73r

B69 DS odlehčení příjmu vlevo

B377 DS tlak paliva
F74r

B60 DS tlak vzduchojemu

B84 DS pohon pojezdu vzad
F75r

B85 DS spojka PVG

B80 DS nouzové čerpadlo řízení
F76r

B94 Snímač teleskopu hrabla

B46 Snímač nádrže
F77r

B67 DS odlehčení příjmu střed

B638 Tlak paliva jemný filtr Mercedes
F78r

B83 DS dopr. válce příjmu

B01 Snímač úhlu natočení kol přední náprava
F79r

B02 Snímač úhlu natočení kol zadní náprava

V hlavním rozvaděči
el.rozvodu 24 V
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Č. Funkce Pozice na stroji

Snímače pracující na napětí 8,5 V; napájení z A02

--- B40 Teplota oleje v chladiči přímo z A02/23, přes
R09

B86 Snímač výška ramena protizávaží P/L
F80r

---

B47 Rychlost jízdy (varianta 2 pojezdové motory)
F81r

---

B73 Výška kabiny
F82r

B87 Snímač protizávaží nahoru/dolu

B32 Snímač pedálu plynu (bezpečnostní)
F83r

---

B34 Snímač výška vykl. dopravníku
F84r

B35 Snímač zalomení vykl. dopravníku

B51 Snímač mazání PVG
F85r

B47 Rychlost jízdy (varianta 1 pojezdový motor)

V hlavním rozvaděči
el.rozvodu 8,5 V

Č. Funkce Pozice na stroji

Snímače pracující na napětí 8,5 V; napájení z A03

B62 Otáčky příjmové válce vpravo
F86r

---

B63 Otáčky příjmové válce vlevo
F87r

---

B64 Otáčky 4 separační válce vpravo
F88r

B10 Snímač výšky příjm. stolu

B65 Otáčky 4 separační válce vlevo
F89r

B66 Otáčky dočištění

B09 Snímač pedálu plynu (provozní)
F90r

---

V hlavním rozvaděči
el.rozvodu 8,5 V
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Č. Funkce Pozice na stroji

Snímače pracující na napětí 8,5 V; napájení z A01

B74 Otáčky dopravní válce pravé
F91r

B75 Otáčky dopravní válce levé

B76 Příjm. stůl sklopit P
F92r

B77 Příjm. stůl sklopit L

B72 Otáčky dopravníkový pás pod kabinou
F93r

B08 Snímač přihrnovač bočně

B70 Snímač přihrnovač výška
F94r

B71 Otáčky vykl. dopravník

B88 Zajištění ramena protizávaží
F95r

B89 Dočišťovač vzadu natočit

B180 Výška vzpěr - přepravní podpěry
F96r

B79 Snímač polohy otoč. sedačky

B95 Snímač hrablo přihr. otáčení
F97r

B96 Snímač hladiny vody v nádrži

V hlavním rozvaděči
el.rozvodu 8,5 V
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8.3 Relé-výpis

č. Označení Umístění
na stroji

Poznámka č. dílu

K03 Relé blikačů Stropní konzole Přerušovač blikačů 320087100

K01 Hlavní zátěžové relé sv. 15 Zátěžové relé sv.15., 70A 320009900

K04 Relé modul ventilátoru/nezá-
vislé topení

320015400

K06 Relé stěrače spíná motor předních stěračů 320057300

K07 relé centrálního mazání spíná čerpadlo centrálního mazání 320015400

K08 Relé stěrače vlevo spíná stěrače vlevo 320015400

K09 Relé stěrače vpravo spíná stěrače vpravo 320015400

K10 Relé zadní stěrač spíná zadní stěrač 320015400

K11 Relé stěrač dveře kabiny spíná stěrač dveří kabiny 320015400

K12 Světlomety střecha spíná 4 ks prac. osvětlení 320015400

K13 Světomet čištění/vykládání spíná světomet čištění/vykládání 320015400

K15 Relé bzučák zpětného chodu pro bzučák zpětného chodu + přepí-
nání video

320015400

K17 Relé řídící jednotka klimati-
zace/ nezávislé topení

pro spínání řídící jednotky klimati-
zace ze sv. 15 na sv.30

320015400

K19 Relé majáky

v hlavním roz-
vaděči el.roz-
vodu

spíná všechny majáky 320015400

K43 Bateriové relé ve skříňce na
baterie

elektrické ovládání hlavního baterio-
vého spínače

320076200
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8.4 Barevné kódy elektrických vodičů
Barevné kódy elektrických vodičů

hnědý Uzemění

červený svorka 30 (stálé napětí)

růžový svorka 15 (proud zapalování)

žlutý 8,5 voltů

fialový 12 voltů

modrý digitální vedení signálu (zap/vyp)

zelený analogové vedení signálu (proměnné hodnoty od senzorů)

šedivý všechna světla „E“ kontrolky a signály „H“ (bzučák)

bílý elektromotory a vnitřní pospojení, ostatní

oranžový ovládací vedení ke všem ventilům a magnetům (všechny „Y“)

Zvláštní: kroucený kabel
bílý (kroucený) = CAN-rychlý
hnědý (kroucený) = CAN-pomalý
kroucený dohromady = CAN-BUS datový kabel
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8.5 Hledání poruch pomocí R-Touch

Denní součet

Hodnota příliš nízká

B34 Snímač výška vykl. dopravníku

Provozní poruchy jsou částečně zobrazovány na R-Touch výstražnými symboly.
Při elektrických nebo elektronických problémech budou dotčené díly zobrazeny s
názvem.

Příklad:

= Problém komunikace s jednotkou A03 = počítač ESR C
(viz následující tabulka).

= Analogový signál v nepřípustném rozsahu.

= Bude přerušený nebo zkratovaný kabel.

= Vnitřní chyba paměti EEPROM.
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DIN Díl Umístění na stroji Poznámka č. dílu

A01 Počítač ESR A v centrálním roz. el.
soustavy

Počítač s 2 CANbusy 320078100

A02 Počítač ESR B v centrálním roz. el.
soustavy

Počítač s 2 CANbusy 320078100

A03 Počítač ESR C v centrálním roz. el.
soustavy

Počítač s 2 CANbusy 320078100

A07 Barevný terminál Konzole sedadla 12,1“ dotykový 320083800

A08 Řídící jednotka s
nezávislým topením

na nezávislém
topení

Nezávislé topení Webasto
Thermo Pro 90 D 24V

320084400

A10 Joystick CAN
vpravo

Konzole sedadla 320076000

A19 Řídící jednotka kli-
matizace

vedle klima-agre-
gátu na podlaze

Regulace teploty v kabině 352041400

A20 Joystick CAN vlevo v konzoli vlevo,
výklopný, na CAN

320076100

A21 I/O-Modul I v centrálním roz. el.
soustavy

HY-TTC 30XH 320082500

A22 I/O-Modul II v centrálním roz. el.
soustavy

HY-TTC 30XH 320082500

A23 I/O-Modul III v centrálním roz. el.
soustavy

HY-TTC 30XH 320082500

A24 I/O Modul IV v centrálním roz. el.
soustavy

HY-TTC 30XH 320082500

A26 Vaha vzadu na překladači pro kontrolu hmotnosti 320073000

A34 I/O-Modul V v centrálním roz. el.
soustavy

HY-TTC 30XH 320082500

A40 Ovladač R-Direct/
R-Select

v konzoli sedadla 720017800

A41 /
A42

Tlačítková pole I, II v konzoli sedadla 8 tlačítek bez folie 320083100
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Hlavní menu

Denní součet

Sezónní součet

Nastavení nuly

Kalibrace

Práh načítání váhy

Expertní mód aktivní

8.5.1 Přehled menu Diagnostika

Hlavní menu

Ovládání osvětlení

Ostřik vodou

Stěrač

Speciální funkce

Systém

Provozní údaje

Servis

Servis

Verze

Diagnostika

Vyladeni

Kalibrace

Vychozi udaje

Vymena hardware

Datova sluzba

Následně Vám ukážeme zobrazení dostupných menu diagnóz v R-Touch. Ušetříte
práci servisnímu personálu s diagnózou, když na požádání servisního personálu vyvo-
láte odpovídající menu a předáte mu zobrazené hodnoty nebo symboly.
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8.5.1.1 Vstupy digitální

Diagnostika

Vstupy digitální

Vstupy analogové

Vstupy otáčkové

Výstupy PWM+SW

CAN-Bus

Vznetovy motor A403 CPC

Pamet chybovych kodu

S91 kryt motoru zavreny

1/min

S92 sklopny rost podesty

S125 zabrana pro vstup a vystup

S01 1. stupen prevodovky

S02 2. stupen prevodovky

S37 redukce pomalu

S38 redukce rychle

S45 nozni spinac smeru jizdy

S63 prepinac parkovaci brzdy

S25 parkovací brzda tlak. spinac

S35 uzaverka 1. napravy

Čísl. / název AD

Vstupy digitální

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

S35 uzávěrka 1. nápravy

1/min

S36 uzávěrka 2. nápravy

S62 hlavní spínač řízení

S118 řízení zad. nápravy nakládání vpravo

S118 řízení zad. nápravy nakládání vlevo

S68 rychloběh dopravníku

S68 rychloběh překladače

S130 náběhovou desku zaklopit vpravo

S130 náběhovou desku vyklopit vpravo

S131 náběhovou desku zaklopit vlevo

S131 náběhovou desku vyklopit vlevo

Čísl. / název AD

Vstupy digitální

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

S131 náběhovou desku vyklopit vlevo

1/min

S40 sklopný plech pravý dolu

S39 sklopný plech levý dolu

S123 přední přídavná osa nahoru

S88 zadní přídavná osa nahoru

S136 pracovní poloha hrabla spodní

S128 zajištění otočného ramena zam.

S77 horní hladina vyrovn. nádrže

S76 spodní hladina vyrovn. nádrže

S55.4 sklo ostřik

S55.5 cyklovač stěrače

Čísl. / název AD

Vstupy digitální

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

S55.5 cyklovač stěrače

1/min

S55.5 trvalé stírání stěrače

S53 klimatizace tlakový spínač

S29 hladina chlad. kapaliny

S30 vzduchový filtr

S51 kontakt v sedačce levý

S121 nožní spínač pohledu vpřed

S54 nouzové vypnutí

S50 spínací skříňka start motoru

B90 analogový přepínač vnější

B90 analogový přepínač vnitřní

Čísl. / název AD

Vstupy digitální

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

S55.5 trvalé stírání stěrače

1/min

S53 klimatizace tlakový spínač

S29 hladina chlad. kapaliny

S30 vzduchový filtr

S51 kontakt v sedačce levý

S121 nožní spínač pohledu vpřed

S54 nouzové vypnutí

S50 spínací skříňka start motoru

B90 analogový přepínač vnější

B90 analogový přepínač vnitřní

Kódování převodovky pojezdu 1026

Čísl. / název AD

Vstupy digitální

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0
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8.5.1.2 Vstupy analogové

Diagnostika

Vstupy digitální

Vstupy analogové

Vstupy otáčkové

Výstupy PWM+SW

CAN-Bus

Vznetovy motor A403 CPC

Pamet chybovych kodu

B01 úhel natočení předních kol

1/min

B02 úhel natočení zadních kol

B09 pedál pojezdu senzor 1

B32 pedál poj. (bezpečnost)

B26 DS pohon pojezdu vpřed

B84 DS pohon pojezdu vzad

B61 DS brzdový tlak provozní brzda

B60 DS tlak vzduchojemu

B20 DS příjmové válce

B83 DS dopr. válce příjmu

B21 DS separační válce 4-nás.

Čísl. / název AD

Vstupy analogové

220

423

161

161

162

697

156

162

160

672

202

B21 DS separační válce 4-nás.

1/min

B22 DS dočištění

B67 DS odlehčení příjmu střed

B68 DS odlehčení příjmu vpravo

B69 DS odlehčení příjmu vlevo

B10 výška příjmu

B76 příjem pravý sklopit

B77 příjem levý sklopit

B70 přihrnovací hrablo výška

B08 přihrnovací hrablo bočně

B94 Snímač teleskopu hrabla

Čísl. / název AD

Vstupy analogové

161

161

156

494

552

201

765

206

179

225

258

B94 Snímač teleskopu hrabla

1/min

B95 Snímač hrablo přihr. otáčení

B89 dočišťovač vzadu otočit

B34 výška překládání

B180 Výška vzpěr - přepravní podpěry

B35 zalomení překladače

B88 Zajištění ramena protizávaží

B86 rameno protizávaží bočně

B87 výška ramena protizávaží

B73 Výška kabiny

B46 Snímač nádrže

Čísl. / název AD

Vstupy analogové

156

451

473

205

219

499

770

740

698

350

290

B46 Snímač nádrže

1/min

B85 DS spojka PVG

B39 teplota oleje PVG

B40 Teplota oleje v chladiči

B82 teplota oleje v nádrži

B81 hladina oleje nádrže

B27 DS přídavné nápravy

B80 DS nouzové čerpadlo řízení

B638 DS palivovy filtr Mercedes

B79 Snímač polohy otoč. sedačky

B96 Snímač hladiny vody v nádrži

Čísl. / název AD

Vstupy analogové

473

111

778

263

--

162

160

699

461

785

748

B40 Teplota oleje v chladiči

1/min

B82 teplota oleje v nádrži

B81 hladina oleje nádrže

B27 DS přídavné nápravy

B80 DS nouzové čerpadlo řízení

B638 DS palivovy filtr Mercedes

B79 Snímač polohy otoč. sedačky

B96 Snímač hladiny vody v nádrži

A30 pozice otočného ramena

A31 pozice překladače

B90 analogový přepínač

Čísl. / název AD

Vstupy analogové

785

461

255

52

559

778

263

161

162

160

699
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8.5.1.3 Vstupy otáčkové

Diagnostika

Vstupy digitální

Vstupy analogové

Vstupy otáčkové

Výstupy PWM+SW

CAN-Bus

Vznetovy motor A403 CPC

Pamet chybovych kodu

B47 otáčky pojezd. motor

B51 PVG-mazání

B71 otáčky překladač

B66 otáčky dočištění

B72 otáčky dopravník

B65 otáčky 4 separ. válce L

B64 otáčky 4 separ. válce P

B75 otáčky dopravní válce L

B74 otáčky dopravní válce P

B63 otáčky příjm. válce le

B62 otáčky příjm. válce P

1/min

Čísl. / název IMP

Vstupy otáčkové

ot/min

100

99

302

181

130

140

123

348

349

133

137

20953

20858

3637

1055442

42158

34315

32420

49434

49752

25829

26241
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8.5.1.4 Výstupy PWM + SW

Diagnostika

Vstupy digitální

Vstupy analogové

Vstupy otáčkové

Výstupy PWM+SW

CAN-Bus

Vznetovy motor A403 CPC

Pamet chybovych kodu

Y133 SV LS-odlehceni zablokovat

1/min

Y134 PV protizavazi vpravo

Y135 PV protizavazi vlevo

Y130 SV rameno otacet

Y18 PV rameno otacet vpravo

Y19 PV rameno otacet vlevo

Y131 SV prekladac otacet

Y21 PV prekladac otacet vpravo

Y20 PV prekladac otacet vlevo

Y24 PV prekladac zvedat

Y25 PV překladač spouštět

Čísl. / název mA

Výstupy PWM+SW

%

0

0

531

0

0

678

-1

0

0

0

0

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

1

1

Y25 PV překladač spouštět

1/min

Y73 SV překladač spouštět

Y26 PV příjem zvedat

Y27 PV příjem spouštět

Y138 SV plovoucí poloha středu příjmu

Y28 PV příjem vpravo sklopit

Y29 PV příjem vpravo vyklopit

Y30 PV příjem vlevo sklopit

Y31 PV příjem vlevo vyklopit

Y142 Y143 SV příjem vyklopit pr/le

Y40 PV přihr. hrablo vpravo

Čísl. / název mA

Výstupy PWM+SW

%

531

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

1

1

1

Y40 PV přihr. hrablo vpravo

1/min

Y41 PV přihr. hrablo vlevo

Y42 PV přihr. hrablo zvedat

Y43 PV přihr. hrablo spustit

Y44 PV přihr. hrablo dovnitř

Y45 PV přihr. hrablo ven

Y22 PV zadní náprava P

Y23 PV zadní náprava L

Y34 PV vstupní ventil malý A

Y35 PV vstupní ventil malý B

Y52 SV podpěrná noha P

Čísl. / název mA

Výstupy PWM+SW

%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

1

Y52 SV podpěrná noha P

1/min

Y53 SV podpěrná noha L

Y06 Y07 SV sklopný plech P.a L

Y126 SV náběhový plech P

Y127 SV náběhový plech L

Y54 SV přihr. hrablo otáčet

Y125 SV kabina naho/dolů

Y68 SV přídavné nápravy zap

Y69 SV přídavné nápravy

Y38 Y39 SV podpěra nápravy pr/le

Y48 Y49 SV podpěra nápravy P/L zap/vyp

Čísl. / název mA

Výstupy PWM+SW

%

0

0

0

0

0

0

1825

0

0

0

0

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

1

1

1

1

1

1

1

Y48 Y49 SV podpěra nápravy P/L zap/vyp

1/min

Y144 PV vstupní ventil velký A

Y145 PV vstupní ventil velký B

Y36 SV překl. zalomit

Y37 SV brzda řepy

Y139 SV protizávaží nah dolů

Y137 SV protizávaží zajistit

Y140 SV zajištění otoč. ramena

Y141 SV zajištění otoč. ramena zap

Y132 SV dočišťovač natáčet

Y99 PV čerpadlo ventilátoru

Čísl. / název mA

Výstupy PWM+SW

%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

1

1

1

1

1

1

1

1
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Y99 PV čerpadlo ventilátoru

1/min

Y16 MV reverzace větráku

Y01 MV stroj zapnout

Y14 PV příjmové válce vpřed

Y15 PV příjmové válce vzad

Y128 PV dopravní válce vpřed

Y129 PV dopravní válce vzad

Y62 PV 4-násobné separ. válce vpřed

Y63 PV 4-násobné separ. válce vzad

Y09 PV dopravník

Y08 PV dočištění vpřed

Čísl. / název mA

Výstupy PWM+SW

%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

1

1 Y08 PV dočištění vpřed

1/min

Y05 PV dočištění vzad

Y136 PV překladač

Y04 MV překladač rychloběh

Y03 MV dopravník rychloběh

Y33+Y83 uvolnění pohonu pojezdu

Y10 PV čerpadlo pojezdu vpřed

Y11 PV čerpadlo pojezdu vzad

Y12 PV pojezdový motor

Y121 MV 1. stupeň převodovky

Y122 MV 2. stupeň převodovky

Čísl. / název mA

Výstupy PWM+SW

%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

1

1

1

1

1

Y122 MV 2. stupeň převodovky

1/min

Y123 MV redukce pomalu (želva)

Y124 MV redukce rychle (zajíc)

Y119 MV přední uzávěrka diferenciálu

Y120 MV zadní uzávěrka diferenciálu

Y148 MV vodní čerpadlo Příjem vpravo venku

Y150 MV vodní čerpadlo Příjem vpravo uvnitř

Y147 MV vodní čerpadlo Příjem vlevo venku

Y149 MV vodní čerpadlo Příjem vlevo uvnitř

Y151 MV vodní čerpadlo Čištění vpředu

Y152 MV vodní čerpadlo Čištění vzadu

Čísl. / název mA

Výstupy PWM+SW

%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Y152 MV vodní čerpadlo Čištění vzadu

1/min

Y72 MV brzda otoč. sedačky

K07 centrální mazání

K06 relé stěrače

K08 Relé stěrače vlevo

K09 Relé stěrače vpravo

K10 Relé zadní stěrač

K11 Relé stěrač dveře kabiny

M10/M16 čerpadlo ostřikovače II+III

M14 ventilátor olej. chladiče PVG

M15 palivové čerpadlo hrubý filtr

Čísl. / název mA

Výstupy PWM+SW

%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

K08 Relé stěrače vlevo

1/min

K09 Relé stěrače vpravo

K10 Relé zadní stěrač

K11 Relé stěrač dveře kabiny

M10/M16 čerpadlo ostřikovače II+III

M14 ventilátor olej. chladiče PVG

M15 palivové čerpadlo hrubý filtr

E75 E76 prac. osvětlení nádrž L/P

E44 E45 prac. osvětlení L/P

E09 E10 brzdová světla

E48 E49 H13 světlomet zpátečky/-bzučák

Čísl. / název mA

Výstupy PWM+SW

%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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8.5.1.5 CAN-Bus

Diagnostika

Vstupy digitální

Vstupy analogové

Vstupy otáčkové

Výstupy PWM+SW

CAN-Bus

Vznetovy motor A403 CPC

Pamet chybovych kodu

1/min CAN-Bus

A01 Bus 3 poc. vysil.

A01 Bus 3 počítadlo příjmu

A01 Bus 3 chybovy stav

A01 Bus 2 Max Error Count

A01 Bus 2 poc. vysil.

A01 Bus 2 počítadlo příjmu

A01 Bus 2 chybovy stav

A01 Bus 1 Max Error Count

A01 Bus 1 poc. vysil.

A01 Bus 1 počítadlo příjmu

A01 Bus 1 chybovy stav 0

0

0

0

0

0

0

0

0

5160

2838

1/min CAN-Bus

A02 Bus 3 chybovy stav

A02 Bus 2 Max Error Count

A02 Bus 2 poc. vysil.

A02 Bus 2 počítadlo příjmu

A02 Bus 2 chybovy stav

A02 Bus 1 Max Error Count

A02 Bus 1 poc. vysil.

A02 Bus 1 počítadlo příjmu

A02 Bus 1 chybovy stav

A01 Bus 3 Max Error Count

A01 Bus 3 počitadlo vysílání 0

0

0

1289

0

0

0

16714

11416

0

0

1/min CAN-Bus

A03 Bus 2 poc. vysil.

A03 Bus 2 počítadlo příjmu

A03 Bus 2 chybovy stav

A03 Bus 1 Max Error Count

A03 Bus 1 poc. vysil.

A03 Bus 1 počítadlo příjmu

A03 Bus 1 chybovy stav

A02 Bus 3 Max Error Count

A02 Bus 3 poc. vysil.

A02 Bus 3 počítadlo příjmu

A02 Bus 3 chybovy stav 0

33434

0

0

0

43671

55556

0

0

0

0

1/min CAN-Bus

A03 Bus 3 Max Error Count

A03 Bus 3 poc. vysil.

A03 Bus 3 počítadlo příjmu

A03 Bus 3 chybovy stav

A03 Bus 2 Max Error Count

A03 Bus 2 poc. vysil.

A03 Bus 2 počítadlo příjmu

A03 Bus 2 chybovy stav

A03 Bus 1 Max Error Count

A03 Bus 1 poc. vysil.

A03 Bus 1 počítadlo příjmu 60195

0

0

0

0

0

33978

0

0

0

44621
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8.5.1.6 Vznětový motor A403 CPC4

Diagnostika

Vstupy digitální

Vstupy analogové

Vstupy otáčkové

Výstupy PWM+SW

CAN-Bus

Vznětový motor A403 CPC4

Pamet chybovych kodu

1/min Vznětový motor A403 CPC4

B616 tepl. stlač. vzduchu za chladičem

B616 plnicí tlak

B606 teplota chladicí kapaliny

B605 teplota motor. oleje

B604 tlak oleje motoru

B600 skutečné otáčky

Nastavené otáčky

B602 teplota paliva

B638 tlak paliva jemný filtr

Poměr zatížení

Krouticí moment 0

17

0

17

17

0

0

800

17

250

0

ot/min

°C

mBar

°C

ot/min

mBar

°C

°C

mBar

1/min Vznětový motor A403 CPC4

Požadavek na motorovou brzdu

Spotřeba

Doplňte hladinu motorového oleje

Hladina motorového oleje

B605 hladina motor. oleje

B117 AdBlue objem v nádrži

B117 AdBlue teplota

Atmosférický tlak

B617 tepl. plnicího vzduchu

B616 tepl. stlač. vzduchu za chladičem 17

0

0

0

0

100

44

17

970

17

°C

mBar

°C

°C

l/h

%

Motorová brzda aktuálně 0

1/min Vznětový motor A403 CPC4

B116 tepl. výf. plynů za SCR Kat

B115 tepl. výf. plynů před SCR kat

B114 tepl. výf. plynů směš. trubka močoviny

Motorová brzda aktuálně

Požadavek na motorovou brzdu

Spotřeba

Doplňte hladinu motorového oleje

Hladina motorového oleje

B605 hladina motor. oleje

B117 AdBlue objem v nádrži 44

17

17

17

0

0

0

44

17

100

%

l/h

%

°C

°C

°C

B117 AdBlue teplota 17 °C
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8.5.1.7 Pamet chybových kódů stroje

Diagnostika

Vstupy digitální

Vstupy analogové

Vstupy otáčkové

Výstupy PWM+SW

CAN-Bus

Vznetovy motor A403 CPC

Pamet chybovych kodu

Pamet chybovych kodu

Pamet chybových kódů stroje

Pamet chybových kódů motoru

Pamet chybovych kodu

Motor

Číslo servisu:

Zadejte servisní kod 2

Stroj

Pamet chybových kódů stroje

Motor

č. Text Začátek Konec Hodnota Pocet

VymazatVymazat
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8.5.1.8 Pamet chybových kódů motoru

Diagnostika

Vstupy digitální

Vstupy analogové

Vstupy otáčkové

Výstupy PWM+SW

CAN-Bus

Vznetovy motor A403 CPC

Pamet chybovych kodu

Pamet chybovych kodu

Pamet chybových kódů stroje

Pamet chybových kódů motoru

Pamět chyb motoru

DM1 hlaseni chyb

DM2 hlaseni chyb

Informace

DM2 nove pozadat DM2 vymazat
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8.5.1.9 Joystik

Diagnostika

Pamet chybovych kodu

Joystik

Ridici jednotka klima A19

Ovladaci panely

Pohon pojezdu

Diagnostika váhy

Snímače tlaku

1/min CAN-Bus

A03 Bus 3 Max Error Count

A03 Bus 3 poc. vysil.

A03 Bus 3 počítadlo příjmu

A03 Bus 3 chybovy stav

A03 Bus 2 Max Error Count

A03 Bus 2 poc. vysil.

A03 Bus 2 počítadlo příjmu

A03 Bus 2 chybovy stav

A03 Bus 1 Max Error Count

A03 Bus 1 poc. vysil.

A03 Bus 1 počítadlo příjmu 60195

0

0

0

0

0

33978

0

0

0

44621

Joystik

Joystick pravy A10

Joystick levy A20

Joystick A10
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8.5.1.10 Joystik

Diagnostika

Pamet chybovych kodu

Joystik

Ridici jednotka klima A19

Ovladaci panely

Pohon pojezdu

Diagnostika váhy

Snímače tlaku

1/min CAN-Bus

A03 Bus 3 Max Error Count

A03 Bus 3 poc. vysil.

A03 Bus 3 počítadlo příjmu

A03 Bus 3 chybovy stav

A03 Bus 2 Max Error Count

A03 Bus 2 poc. vysil.

A03 Bus 2 počítadlo příjmu

A03 Bus 2 chybovy stav

A03 Bus 1 Max Error Count

A03 Bus 1 poc. vysil.

A03 Bus 1 počítadlo příjmu 60195

0

0

0

0

0

33978

0

0

0

44621

Joystik

Joystick pravy A10

Joystick levy A20

1/min Joystik
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8.5.1.11 Řídící jednotka klimatizace

Diagnostika

Pamet chybovych kodu

Joystik

Ridici jednotka klima A19

Ovladaci panely

Pohon pojezdu

Diagnostika váhy

Snímače tlaku

1/min Ridici jednotka klima A19

S53 klimatizace tlakový spínač

Provozni rezim

Y71 sepnuti klima nastavene

Nast. stupen ventilatoru

Nastavene otacky ventilatoru %

A13 otacky ventilatoru %

B52 potenciometr ventilu topeni %

Nast. teplota °C

B37 teplota vyfuku °C

B41 vnitrni teplota °C

B53 vnejsi teplota °C 12

OK

Manualni

ZAP

1

25

30

100

23

19

18

1/min Ridici jednotka klima A19

Ochrana proti zamrznuti

Vypínací teplota °C

B179 teplota výparníku °C

Vznetovy motor

S53 klimatizace tlakový spínač

Provozni rezim

Y71 sepnuti klima nastavene

Nast. stupen ventilatoru

Nastavene otacky ventilatoru %

A13 otacky ventilatoru %

B52 potenciometr ventilu topeni % 100

Neaktivni

13

17

VYP

OK

Manualni

ZAP

1

25

30
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8.5.1.12 Ovladaci prvky

Diagnostika

Pamet chybovych kodu

Joystik

Ridici jednotka klima A19

Ovladaci panely

Pohon pojezdu

Diagnostika váhy

Snímače tlaku

R-Select/Direct A40

Vyprazdneni zasobniku A18

Ovladaci panely

Klavesnice I A41

Klavesnice II A42

R-Select/Direct A40

1/min Klavesnice I A41 1/min Klavesnice II A42

R-Select/Direct A40
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8.5.1.13 Pohon pojezdu

Diagnostika

Pamet chybovych kodu

Joystik

Ridici jednotka klima A19

Ovladaci panely

Pohon pojezdu

Diagnostika váhy

Snímače tlaku

1/min Pohon pojezdu

Potlaceni motoru

Poměr zatížení

Zasah vylouceni tlaku

B84 DS pojezdový pohon vzad

B26 DS pohon pojezdu vpřed

Cil. hodnota pojezdu

B47 pojezdova rychlost

Cil. rychlost pred regulatorem zajic 2

Pedal pojezdu pro bezpecnost

B32 ped. pojezdu 2

B09 ped. pojezdu 1 0

3

36

0

28

40

3098

162

0

3098

0

%

ot/min

%

%

m/h

%

Bar

m/h

Bar

%

%

1/min Pohon pojezdu

S37 redukce pomalu

Predvolba stupne

Predvolba redukce

Y118 motor. brzda

Y33 uvolneni pohonu

B61 DS brzdici tlak

Y12 pojezdovy motor

Y11 pojezd. cerp. vzad

Y10 pojezd. cerp. vpred

Zasah regul. mezniho zatizeni

Potlaceni motoru 4

1

0

0

0

1

0

189

0

468

0

ot/min

IO

%

Bar

mA

mA

IO

mA

IO

IO

IO

1/min Pohon pojezdu

S25 DS kontrola park. brzdy

S63 prepinac parkovaci brzdy

B60 tlak ve vzduchojemu

Y122 MV 2. stupeň převodovky

Y121 MV 1. stupeň převodovky

Y124 MV redukce rychle (zajíc)

Y123 MV redukce pomalu (želva)

S02 radic stupne 2

S01 radic stupne 1

S38 redukce rychle

S37 redukce pomalu 1

0

0

78

0

1

0

7

0

1

0

IO

IO

IO

IO

IO

IO

IO

IO

IO

Bar

IO

1/min Pohon pojezdu

S51 kontakt v sedačce levý

Tempomat zap/vyp

S45 smer jizdy

S25 DS kontrola park. brzdy

S63 prepinac parkovaci brzdy

B60 tlak ve vzduchojemu

Y122 MV 2. stupeň převodovky

Y121 MV 1. stupeň převodovky

Y124 MV redukce rychle (zajíc)

Y123 MV redukce pomalu (želva)

S02 radic stupne 2 0

1

0

0

0

0

81

0

1

0

1

IO

IO

IO

Bar

IO

IO

IO

IO

IO

IO

IO
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8.5.1.14 Vaha

Diagnostika

Pamet chybovych kodu

Joystik

Ridici jednotka klima A19

Ovladaci panely

Pohon pojezdu

Diagnostika váhy

Snímače tlaku

1/min Diagnostika váhy

Vseobecna chyba

Chyba kalibrace

Chyba hranice nulovani

Prekrocen prah souctu

Aktivovat soucet

Rozsah uhlu prekrocen

Beh pasu

Vymazani nulovani

Vymazani stop

Vymazaní start

Mod vahy Vazeni

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

1/min Diagnostika váhy

hmotnost buňky 2 (kg)

hmotnost buňky 1 (kg)

úhel Y (úhel nastavení) (°)

úhel X (příčné naklonění) (°)

rychlost pásu (cm/s)

Chyba vahove bunky 2

Chyba vahove bunky 1

Chyba uhloveho senzoru

Chyba otacek sledovani prekladace

Chyba senzoru otacek prekladace

Vseobecna chyba 0

1

8

1

1

0

0

0

0

0

1

1/min Diagnostika váhy

průtok (t/h)

Ladung (kg)

součet (kg)

Hodnota kalibrace (%)

nulový bod (g)

bod kalibrace nuly (g)

zaplnění pásu (kg)

hmotnost buňky 2 (kg)

hmotnost buňky 1 (kg)

úhel Y (úhel nastavení) (°)

úhel X (příčné naklonění) (°) 1

0

0

0

145.85

17600

0

0

1

8

1

8.5.1.15 Snímače tlaku

Diagnostika

Pamet chybovych kodu

Joystik

Ridici jednotka klima A19

Ovladaci panely

Pohon pojezdu

Diagnostika váhy

Snímače tlaku

1/min Snímače tlaku

B22 DS dočištění

B83 DS dopr. válce příjmu

B61 DS brzdový tlak provozní brzda

B638 DS palivovy filtr Mercedes

B69 DS odlehčení příjmu vlevo

B68 DS odlehčení příjmu vpravo

B67 DS odlehčení příjmu střed

B27 DS přídavné nápravy

B60 DS tlak vzduchojemu

B26 DS pohon pojezdu vpřed

B85 DS spojka PVG 113

161

161

113

162

161

161

164

161

161

B21 DS separační válce 4-nás.

B20 DS příjmové válce

B84 DS pohon pojezdu vzad

161

161

161

161

111

210

172

245

162

161

221

155

162

160

210

701

162

161

0

25

2

47

0

0

36

0

0

2550

25

83

0

0

KalibraceAD Bar
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8.6 Pomocný start a nabíjení baterií

POZOR

– Je-li nutné startovat stroj z cizího zdroje, nesmí se používat síť, nabíječky, generá-
tory a startovací zařízení, neboť může dojít k neopravitelným škodám na elektro-
nice stroje.

– Ke startům pomocí cizího zdroje lze použít pouze jiný stroj s provozním napětím
24 V nebo bateriový zdroj s napětím 24 V, který ma dostatečnou kapacitu.

UPOZORNĚNÍ

Hrozí nebezpečí poškození stroje.
Výslovně upozorňujeme, rychlonabíječky a jiné startovací agregáty připojené na síť
jsou pro startování stroje zakázány.

Škody vzniklé přepětím, vzniklé použitím nevhodného nabíjecího zdroje, nespadají do
záruky. U poškození tohoto typu se neposkytuje žádné kulanční plnění.

Schránka s akumulátory

VÝSTRAHA

Nebezpečí úrazu.

– Dodržujte bezpodmínečně bezpečnostní pokyny výrobce baterií pro zacházení s
kyselinovými bateriemi.
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Pomocný start a nabíjení baterií

Nabíjení akumulátorů
Při nabíjení baterií je nutné zásadně odpojit plus pól (2) a odpojit hlavní bateriový vypí-
nač.
Neodpojujte plus pól bateriového můstku (1). Baterie smějí být nabíjeny jen normál-
ními nabíječkami.

Rychlonabíječky jsou výslovně zakázány!
Nabíjecí proud smí být max. jedna desetina jmenovité kapacity baterie.

1

2
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Pomocné startování
V minulosti vznikly mnohokrát škody použitím nevhodných nabíjecích zdrojů a pomoc-
ných startů, upozorňujeme výslovně na to, že stroj smí být startován jen následující
metodou.

Stroj ROPA

Pomocné
Stroj

uzemnění

3

(3) Bateriové relé

– Používejte výhradně homologované startovací kabely se skutečně dostatečným
průřezem vodiče.

– Používejte jen baterie se shodným jmenovitým napětím (24 V).
– Dbejte na dostatečnou kapacitu baterií pomocného vozidla.
– U obou vozidel vypněte motor a zapalování.
– U stroje ROPA vypněte bateriový spínač, a čekejte 6 minut. Potom zkontrolujte,

jestli je bateriové relé skutečně rozepnuté (nesmí svítit zelená LED na R-Touch
pokud je zapnuté zapalování).

– Dbejte, aby se vozidla nikde nedotýkala.
– Propojte nejdříve mínus póly baterií pomocného vozida i ROPA stroje. Alternativně

lze propojit čistý kov a elektricky vodivé místo (např. zemnící pásek nebo motorový
blok) pomocného vozidla s podobným umístěním (zemnícího pásku, motorového
bloku nebo tažného oka vzadu v rámu) před spuštěním ROPA stroje.

– Propojte plus póly baterie ROPA stroje a pomocného vozidla.
– U stroje ROPA zapněte bateriový spínač.
– Nastartujte motor pomocného vozidla a držte jej na středních otáčkách.
– Nastartujte motor ROPA stroj a dávejte pozor, aby pokus o start netrval déle než

15 vteřin.
– Před odstraněním startovacího kabelu bezpodmínečně vypnout motor pomocného

vozidla, jinak se může poškodit elektronika pomocného vozidla.
– Sejměte startovací kabely z obou vozidel v opačném pořadí (nejprve plus kabel,

potom mínus kabel).
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8.7 Svářecí práce na stroji
Při svářecích pracích na stroji jsou baterie zásadně odpojeny. Kostřící kabel svářecího
transformátoru připojit co nejblíže svářeného místa.

POZOR

Hrozí nebezpečí poškození stroje.
Svářečské práce na stroji smějí provádět jen osoby, které jsou dle místních před-
pisů dostatečně kvalifikované. Svářecí práce na nosných dílech nebo s bezpečnostní
funkcí smějí být prováděny jen po konzultaci s Ropou, pokud jsou přípustné dle plat-
ných podmínek. Všechny práce smějí být provedeny jen podle platných norem a uzná-
vaných technických pravidel. Uvědomte si bezpodmínečně zvýšené nebezpečí požáru
při sváření v blízkosti hořlavých dílů nebo kapalin (palivo, oleje, tuky, pneumatiky
atd.). Výslovně upozorňujeme, že ROPA nepřebírá v žádném případě odpovědnost za
škody vzniklé neodborným postupem při svářecích pracech.
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8.8 Odtažení stroje

VÝSTRAHA

S vypnutým motorem lze vozidlo řídit jen velmi obtížně! Nouzové čerpadlo řízení účin-
kuje až od rychlosti 4 km/h.

– Pozor při pohybu bez funkčních brzd! Pro vlečení stroje použijte vozidlo s dostateč-
ným brzdným výkonem.

– Použijte k odtahu pouze dostatečně dimenzované vlečné tyče. Za vyprošťovací
oko stroje se nesmí vléci žádná jiná vozidla nebo břemena.

Je-li nutné stroj odtáhnout, dodržujte místně platné předpisy a předpisy pro tažné vozi-
dlo a zabezpečení vlečné soupravy po otevřené silnici a cestách.

– Vypněte vznětový motor.
– Před tím než vypnete stroj, sepněte parkovací brzdu a založte vozidlo zakládacími

klíny(1) proti samovolnému rozjetí.

1

– Vyrozuměte v tomto případě firmu ROPA nebo nejbližší autorizovaný servis ROPA.
Používejte schválené pomůcky a nářadí.

– Zařaďte provozní režim „želva“ / 2. rychlostní stupeň.
– Uzavřete tlakový okruh vzduchu. K uzavření okruhu vzduchu použijte plastový

kohout (2) nad převodovkou, kohout natočte příčně k vedení.

2
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Varianta stroje s jedním pojezdovým hydromotorem:

– Vždy v redukční převodovce zařaďte neutrál.
– Vytáhněte tyč řazení (3) (na přední straně redukční převodovky) asi o 26 až 30 mm

ven. Nesmí být zařazen žádný ze dvou rychlostních stupňů.
– Čerpadlo nouzového řízení je přitom ještě poháněno a je tedy i nadále funkční.

3

Tyč řazení (3) na přední straně redukční převodovky

Varianta stroje s dvěma pojezdovými hydromotory:

– Vždy v redukční převodovce zařaďte neutrál.
– Vytáhněte tyč řazení (4) (na přední straně redukční převodovky) asi o 12 mm ven.

Nesmí být zařazen žádný ze dvou rychlostních stupňů.
– Čerpadlo nouzového řízení již není poháněno a není tedy funkční.

4

Tyč řazení (4) na přední straně redukční převodovky

Následující je společné a platí pro obě varianty:

– Použijte vhodný prostředek pro odtažení např. pevnou vlečnou tyč (viz
straně 426).

– Uvolněte parkovací brzdu ručně (viz straně 428).

UPOZORNĚNÍ

Není možné startovat motor stroje roztažením nebo rozjetím ze svahu.

V případě potřeby je možné ke stroji připojit prostřednictvím rychlospojky přívod tlako-
vého vzduchu z pomocného vozidla. Maximální povolený tlak je 8,5 Bar.
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8.9 Použití vyprošťovacích prostředků

1

Pro upínání vyprošťovacích prostředků (odtahová tyč, atd.) je vzadu, ve středové části
motorového prostoru, vyprošťovací oko (1).

UPOZORNĚNÍ

Připevnění vyprošťovacích prostředků na přední stranu stroje je problematické a smí
je připojit v případě krajní nouze pouze zkušený odborný personál. V případě potřeby
se obraťte na servis Dagros.

UPOZORNĚNÍ

Dbejte, aby vyprošťovací prostředky byly dostatečně pevné. Pamatujte, že zatížení
přenášené při vyprošťování na vozidlo je vícenásobkem jeho hmotnosti. Pro vyproš-
ťování použijte dle možností zkušené odborníky, vhodné vyprošťovací prostředky
schopné přenést tah a vhodné vozidlo.
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8.10 Vyzdvižení při výměně kol

NEBEZPEČÍ

Nebezpečí smrtelných zranění!

– Z bezpečnostních důvodů je možné zdvihnout jen jednu nápravu stroje a jen na
jedné straně.

– Při vyzdvižení nápravy musí stroj stát na rovném a dostatečně pevném podkladu.
– Sklopte příjmový stůl. Vykládací dopravník a rameno protizávaží zůstávají v pře-

pravní poloze.
– Stroj je nutné zajistit zakládacími klíny a dále parkovací brzdou proti rozjetí.
– Pro nazdzdvižení budete potřebovat zvedák (hydraulický) s minimální nosností

15 tun.
– Zvedák umístěte tak, jak je patrné z následujících obrázků.

– Jakmile je stroj vyzdvižen zajistěte jej ještě dostatečně silným dřevěným trám-
kem nebo jinou vhodnou podpěrou. Při výměně kol doporučujeme použít přípravek
ROPA č.d.: 018041000, který upevníte na náboj kola.
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8.11 Ruční uvolnění parkovací brzdy

Práce na pružinových válcích je nebezpečná a smí ji provádět jen osoby, které jsou k
tomu vyškolené a jsou s pracemi na předepnutých paketech pružin seznámené.

K uvolnění parkovací brzdy musí být dostatečný tlak ve vzduchové soustavě. V pří-
padě nouze může být parkovací brzda uvolněna ručně, pokud není ve vzduchové sou-
stavě dostatečný tlak. Pružinový válec je potom nutné povolit ručně.

Toto je možné jen tehdy, pokud vznětový motor a pojezdový pohon jsou provozu-
schopné a pojezdový pohon je schopný vyvinout alespoň částečně brzdící účinek.

NEBEZPEČÍ

Nebezpečí úrazu při rozjetí stroje.

– Před uvolněním pružinových válců zajistěte stroj podkladovými klíny proti samovol-
nému rozjetí.

– Práce na brzdách vozidla smí provádět jen odpovídajícím způsobem kvalifikovaný
odborný personál (např. automechanik, opravář zemědělských strojů, servisní brz-
dový mechanik atd.) při dodržování platných bezpečnostních předpisů.

Deaktivace pružinového válce:

1

4

NEBEZPEČÍ

– Neodstavujte vozidlo nezajištěné s uvolněnými pružinovými válci (1).
– Zajistěte vozidlo dostatečně velkými klíny proti rozjetí.
– Do výhledu řidiče dejte ceduli "Nebezpečí! Vozidlo nebrzdí! Pružinový válec je

uvolněný".
– Klíček od zapalování uschovejte.
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VÝSTRAHA

Nebezpečí těžkého poranění díly vymrštěnými velkou silou.
Díly v pružinovém válci jsou předepnuté velkou silou a při neodborném otevření se
mohou vymrštit a osoby těžce zranit.

– Nikdy neotvírejte pružinový válec násilně nebo neodborně.

– Vypnout motor a zajistit ho proti nechtěnému spuštění.
– Vozidlo zajistit oběma klíny proti rozjetí.
– Očkovým klíčem SW 24 otáčet uvolňovacími šrouby (4) (šestihranné hlavy upro-

střed válců) proti směru hod. ručiček (max. moment 35 Nm, zhruba asi 70 mm
délky závitu) až na doraz.

– Pružinový válec je uvolněný, vozidlo je plně odbržděné.
– Vozidlo můžeme za dodržení odpovídajících bezpečnostních předpisů odtáhnout k

nejbližší opravně nebo na bezpečné místo.

8.12 Hydraulické ventily
Všechny hydraulické ventily jsou ovládané elektricky. Problémy na elektromagnetic-
kých ventilech je možné lokalizovat pomocí speciálních zkušebních kabelů, které se
dodávají s každým strojem. Tyto zkušební kabely smí připojovat k elektromagnetickým
ventilům jen vyškolený a poučený personál.

Pokud některý elektricky ovládaný ventil nefunguje, je nutné bez výjimky kontaktovat
odborníka. V žádném případě se nesmíte pokoušet odstraňovat případné přerušení
vedení nebo problémy s kontaktem u postiženého elektromagnetu třesením. Pokud se
při takovýchto pokusech ventil náhle otevře, může taková osoba utrpět smrtelné zra-
nění.

VÝSTRAHA

Vyhledávání a odstraňování poruch je u všech hydraulických komponentů výhradně
úkol pro vyškolené odborníky. Výslovně varujeme před pokusy o opravy nebo svévol-
nými testy na elektromagneticky ovládaných hydraulických ventilech. Pokud při tako-
výchto testech nebo pokusech o opravy dojde k náhlému natlakování částí hydrau-
lické soustavy, může to vyvolat nechtěné pohyby stroje. Přitom může dojít k zachycení
osob nebo končetin nebo i k jejich rozmačkání.

8.13 Centrální mazání – odvzdušnění a odstranění blokace

Při všech pracech na centrálním mazacím zařízení se musí dodržovat maximální čis-
tota. Do mazacího systému se v žádném případě nesmí dostat nečistoty.

Pokud by někdy nedopatřením došlo k úplnému vyprázdnění zásobníku, musí se
mazací čerpadlo odvzdušnit. K tomu odmontujte hlavní vedení z hlavního rozdělo-
vače, zapněte čerpadlo a nechte jej běžet, dokud z hlavního vedení nebude vytékat
tuk bez přítomnosti vzduchu. Našroubujte maznici do vstupu hlavního rozdělovače
a pumpujte pomocí ručního mazacího lisu tuk do hlavního rozdělovače, dokud tuk
nebude vystupovat z ložisek. Poté opět všechny spoje smontujte.

Při ucpání systému vedení se bude tuk vytlačovat přetlakovým ventilem (1) (přímo na
výstupu potrubí z čerpadla). K odstranění ucpání postupujte takto:
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1

(1) Přetlakový ventil

– Najděte ucpané místo na vedení rozvodu mazání. Postupujte po tužším vedení
tuku od mazacího čerpadla přes hlavní rozdělovač (ucpané vedení je tužší, protože
je pod tlakem) a dále k příslušným pomocným rozdělovačům a odtud k ucpanému
místu. Detailní plán se nachází v Kapitole 9.

– Odpojte vedení od spotřebiče a našroubujte maznici do příslušného (pomocného)
rozdělovače.

– Pokuste se ucpání odstranit silným vtlačením tuku do rozdělovače ručním maza-
cím lisem.

– Postupujte systematicky: Od mazacího čerpadla k hlavnímu rozdělovači, odtud k
pomocnému rozdělovači atd..

Pumpa mazání → Hlavní roz-
dělovač

→ Vedlejší
rozdělovač

→ Mazací místa

– Jakmile zjistíte, že je vedení opět průchodné, připojte jej opět ke spotřebiči. Zkont-
rolujte volný průchod, tím, že spustíte přimazání. (viz straně 276)

– Pokud by jste s výše popsanou metodou nebyli úspěšní, obraťte se na servisní
středisko společnosti Dagros.

Některé rozdělovače jsou vybaveny mazací hlavicí. Tato mazací hlavice slouží ke
zjednodušení řešení problémů.
Všechna mazací místa dílčích rozdělovačů mohou být prostřednictvím této maznice
namazána, pokud je zpětný ventil na výstupu z hlavního rozdělovače.
Mezi mazacím čerpadlem a hlavním rozvaděčem se nenachází žádný zpětný ventil.
Hlavní rozdělovač poznáte podle integrovaných stavových zdvihátek mazání. Při
mazání mazniček na hlavním rozvaděči musíte cítit jen mírný odpor, potom může
mazací tuk volně proudit do zásobníku pumpy centrálního mazání. V tomto případě je
pro manuální přimazání křídlo pumpy centráního mazání otočeno o cca. 120°.

8.14 Nouzový provoz větráku

Pro ověření, zda vrtule chladiče skutečně běží na maximální otáčky, se vytáhne z
hydraulického čerpadla ventilátoru zástrčka (1) s označením „Y99“. Poté by měl venti-
látor běžet na maximální otáčky.

Pokud se tímto opatřením výkon chlazení nezvýší, smí se stroj provozovat už jen se
sníženým zatížením.
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1

POZOR

Nebezpečí vážného poškození větráku!
Test větráku pomocí "Y99" provádějte pouze když je větrák reverzován. Reverzování
větráku při neregulovaných maximálních otáčkách bude mít za následek poškození ať
větráku nebo jeho pohonu.

8.15 Rezerva paliva

Stroj je vybaven mezinádrží. Část obsahu mezinádrže slouží jako rezerva. Pokud
nestačíte včas doplnit palivo, zbývá vám ještě dostatek paliva na okamžité složení
výložníku a okamžité spuštění ramene protizávaží pro následné dotankování.

1

Otočte kohoutem rezervy (1) na ovládacím bloku přívodu paliva o 90° nahoru. Dotan-
kujte palivo a kohout rezervy (1) otočte ihned zpět do původní polohy.
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8.16 Seřízení brzd

NEBEZPEČÍ

Práce na brzdách vozidla smí provádět jen odpovídajícím způsobem kvalifikovaný
odborný personál (např. automechanik, opravář zemědělských strojů, servisní brzdový
mechanik atd.) při dodržování platných bezpečnostních předpisů.

Bubnové brzdy jsou vybavené automatickým seřizováním. Další nastavování brzd
není nutné.

8.17 Nezávislé topení (volitelné)

Při výskytu poruchy zobrazí topení kód, nejprve zkontrolujte pojistky a všechny konek-
tory a zástrčky, jsou-li řádně zapojené a v pořádku.
Pokud se tímto nepodaří poruchu odstranit, spojte se se servisním střediskem
Webasto a pomocí formuláře na webových stránkách výrobce (www.webasto.com)
zadejte typ topení (Thermo Pro 90D 24V) a nahlašte poruchu.

Topení se samo vypíná = vypnutí z důvodu poruchy

Příčina Odstranění

Topení nežhaví po startu a proto opako-
vaně startuje. Plamen během provozu
zhasne.

Topení vypnout a znovu spustit. Pokud
se nepodaří topení zprovoznit, kontakujte
servis Webasto.

Výpadek napětí delší nežli 20 vteřin. Zkontrolovat pojistky, konektorové spoje
a stav nabití baterií.

Topení se přehřívá kvůli poruše chla-
zení/úbytku chladící kapaliny.

Zkontrolovat hladinu chaldící kapliny,
chladící okruh odvzdušnit

Tepelná ochrana vypíná topení (pře-
hřátí).

Topení nechat vychladnout, po vychlad-
nutí opět nahodit tepelnou ochranu (1).

1
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Poruchy a jejich řešení
Nezávislé topení (volitelné)

Kódy poruch
V okamžiku poruchy se na displeji spínacích hodin objeví chybová hláška.

Kódy poruch na displeji spínacích hodin

T84 Podpětí

Te4 Chyba stavové LED (kontaktovat servis)

Te5 Chyba snímače teploty (vadný snímač teploty v Control/SmartControl)

Teb Chyba času (interní čip hodin MultiControl/SmartControl nemá údaje o
čase)

Tec Stisklý ovládací knoflík (ovládací knoflík byl stisknut déle nežli 10 vte-
řin)
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Nezávislé topení (volitelné)

Čísla chybo-
vých kódů/
počet bliknutí

Chybove hlaseni Možné příčiny Odstranění

Pojistky Zkontrolovat pojistky F1, F15 a F16

Elektrické kabely Zkontrolovat připojení k baterii: + na
12 / - na 9 / + na 3 (spínací impulz),
zástrčka X8

Vnitřní chyba topení Vymazání vnitřní chyby topení

0 žádná funkce
(pouze pět krátkých
bliknutí)

Porucha řídící jednotky Vyměnit řídící jednotku

Zkontrolovat palivový systém

Zkontrolovat palivový filtr

Zkontrolovat těsnost přívodu z
nádrže a palivové vedení

Palivový systém

Palivový systém odvzušnit

Přívod spalovacího vzdu-
chu/odvod spalin

Zkontrolovat příp. vyčistit přívod
spalovacího vzduch/odvod spalin

1 Nestartuje

Hořák Vyčistit hořák, příp. vyměnit

Zkontrolovat palivový systém

Zkontrolovat palivový filtr

Zkontrolovat těsnost přívodu z
nádrže a palivové vedení

Palivový systém

Palivový systém odvzušnit

2 Výpadek plamene
při hoření

Hořák Vyčistit hořák, příp. vyměnit

Zkontrolovat baterie3 Přepětí/ Podpětí elektrický přívod

Zkontrolovat el. propojení

4 Předčasná indikace
hoření

Vadný snímač teploty spalin Snímač zkontrolovat, případně
vyměnit

5 Nepoužito Nepoužito Nepoužito

Elektrické kabely Zkontrolovat el. kabely z hlediska
poškození, porušení a případného
zkratu

6 Vadný snímač tep-
loty chladící kapa-
liny

Vadný snímač teploty chladící
kapaliny

Snímač teploty chladící kapaliny
zkontrolovat, příp. vyměnit

Elektrické kabely Zkontrolovat el. kabely z hlediska
poškození, porušení a případného
zkratu

7 Chyba dávkovacího
čerpadla

Chyba dávkovacího čerpadla Zkontrolovat dávkovací čerpadlo,
případně vyměnit
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Nezávislé topení (volitelné)

Čísla chybo-
vých kódů/
počet bliknutí

Chybove hlaseni Možné příčiny Odstranění

Elektrické kabely Zkontrolovat el. kabely z hlediska
poškození, porušení a případného
zkratu

Ventilátor ochrana při zabloko-
vání

Ventilátor přívodu spalovacího
vzduchu zkontrolujte, příp. vyměňte

8 Vadný ventilátor pří-
vodu spalovacího
vzduchu

Vadný ventilátor přívodu spa-
lovacího vzduchu

Výměna ventilátoru přívodu spalo-
vacího vzduchu

Elektrické kabely Zkontrolovat el. kabely z hlediska
poškození, porušení a případného
zkratu

9 Chyba žhavení

Chyba žhavení Žhavení zkontrolovat, příp. vyměnit

Zkontrolovat hladinu chaldící kap-
liny, chladící okruh odvzdušnit

Topení je přehřáté

Zkontrolovat funkci oběhového čer-
padla

Zkontrolovat el. kabely z hlediska
poškození, porušení a případného
zkratu

Vadný snímač teploty chladící
kapaliny

Snímač teploty chladící kapaliny
zkontrolovat, příp. vyměnit

Zkontrolovat el. kabely z hlediska
poškození, porušení a případného
zkratu

10 Přehřátí

Chyba ochrany proti přetopení

Ochranu proti přetopení zkontrolo-
vat, příp. vyměnit

Elektrické kabely Zkontrolovat el. kabely z hlediska
poškození, porušení a případného
zkratu

11 Chyba oběhového
čerpadla

Chyba oběhového čerpadla Oběhové čerpadlo vyměnit

12 Zkrat odpojovače
baterie případně
elektronického vypí-
nače

Elektrické kabely Zkontrolovat el. kabely z hlediska
poškození, porušení a případného
zkratu

Elektrické kabely Zkontrolovat el. kabely z hlediska
poškození, porušení a případného
zkratu

13 Zkrat na ventilátoru
výstupu topení

Relé ventilátoru Zkontrolovat el. kabely z hlediska
poškození, porušení a případného
zkratu
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Poruchy a jejich řešení
Nezávislé topení (volitelné)

Čísla chybo-
vých kódů/
počet bliknutí

Chybove hlaseni Možné příčiny Odstranění

Zkontrolovat relé ventilátoru, příp.
vyměnit

Elektrické kabely Zkontrolovat el. kabely z hlediska
poškození, porušení a případného
zkratu

14 Chyba ochrany
proti přetopení

Vadný snímač ochrany proti
přetopení

Ochranu proti přetopení zkontrolo-
vat, příp. vyměnit

Elektrické kabely Zkontrolovat el. kabely z hlediska
poškození, porušení a případného
zkratu

15 Referenční odpor
žhavení je nedosta-
tečný

Chyba žhavení Žhavení zkontrolovat, příp. vyměnit

Zkontrolovat el. kabely z hlediska
poškození, porušení a případného
zkratu

Vadný snímač teploty spalin

Snímač zkontrolovat, případně
vyměnit

16 Teplota spalin je
příliš vysoká

Topení kouří Vizuelní kontrola s vyčištěním pří-
padně výměnou hořáku, celé jed-
notky hořáků a vnitřních ploch
výměníku

Elektrické kabely Zkontrolovat el. kabely z hlediska
poškození, porušení a případného
zkratu

17 Vadný snímač tep-
loty spalin

Vadný snímač teploty spalin Snímač zkontrolovat, případně
vyměnit
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Mazací a provozní látky

9.1 Mazací a provozní látky

Součást Druh maziva Množství
náplně Intervaly

Vznětový motor OM 936

Motorový olej
Motorový olej, polosyntetický

vícerozsahový dle MB-Norm 228.5 
MB-Norm 228.51 je možné též použít

cca.  27 litrů každých 500 prov.
hodin.

Chladící systém Antikorozní/nemrznoucí prostře-
dek -40° dle MB-Norm 325.5 u.326.5 ca.  25-30 litrů každé 3 roky

Palivová nádrž ca.  1190 litrů

Vyrovnávací nádrž

Motorová nafta
DIN EN 590 

(max. 0,001 hmot.-% síry) (10ppm)

ASTM D975
(max. 0,0015 hmot.-% síry) (15ppm)

ca.  (35 litrů)

dle potřeby

AdBlue® nádrž AdBlue® DIN 70070 cca.  95 litrů dle potřeby

Nápravy

Vyrovnávací převodovka

Přední náprava

Zadní náprava

ca. 22 litrů

ca. 20 litrů

Planetový převod

2 nápravy, u každé 2 ks
každý ca.
3,5 litrů

ročně

Příjem/Čištění

Převodovka příjmové válce 2 ks každý ca.
9,0 litrů

Převodovka podávacích válců
2 ks

každý ca.
3,5 litrů

Převodovka 4-řadé separační
válce 2 ks

každý ca.
1,4 litrů

Převodovka 8-řadé separační
válce

Převodový olej 
API GL 5, SAE 90

ca. 6,0 litrů

ročně

Další

4 stup. řadící převodovka

Varianta stroje s jedním pojez-
dovým hydromotorem

Varianta stroje se dvěma pojez-
dovými hydromotory

Převodový olej plněsyntetický 
API GL5, SAE 75W-90 dle ZF-Norm TE-ML 05B ca. 12 litrů

ca. 12,4 litrů

Rozdělovací převodovka čerpa-
del

Převodový olej ATF
ATF-olej podle Dexron II D

cca. 10,0 litru

Hydraulická soustava Hydraulický olej HVLP 46 (se zinkem)
ISO-VG 46 dle DIN51524 díl 3 cca. 190 litrů

ročně

Mazací místa
Mazací tuk 

dle DIN 51825, NLGI-třídy 2, Type: KP2K-20,
při hlubokých venkovních teplotách KP2K-30

dle 
plánu mazání

Klimatizace Chladící kapalina a olej viz straně 381 dle potřeby

Soustava ostřikovače skel Nemrznoucí směs do ostřikovačů cca.  20 litrů dle potřeby
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Rozhodující pro plnící množství jsou kontrolní šrouby stavu oleje a průhledová sklíčka!

9.2 Tabulka údržby

Interval údržby

Údržbové práce před začát-
kem

sklizně denně

po prvních
50
prov. hod.

každých 50
prov. hod.

po prvních
500 prov.
hod.

každých
500 pro-
voz.hod.

dle
potřeby ročně

Vznětový motor OM 936 viz také návod k obsluze Mercedes-Benz

Kontrola hladiny oleje X

Vyměnit motorový olej a filtr X X X X

Zkontrolovat vůli ventilů, případně seřídit X potom každých
1500 prov. hod.

Vyměnit chladící kapalinu každé 3 roky

Výměna křemičitanové patrony každé 3 roky

Zkontrolovat hladinu chlad. kapaliny, pří-
padně doplnit

X X X X X

Vyčistit lamely chladiče X

Vyměnit palivový předfitr
Vypuštění vody ze sběrné nádobky na
vodu

X X

Vyměnit na motoru předfiltr a jemný filtr
paliva
Vypuštění vody ze sběrné nádobky na
vodu

X X X

Vyměnit vložku vzduchového filtru X X

nahradit bezpeč. patronu vzduch. filtru Každé 2 roky nebo po 5x ošetření vzd. vložky

Všechna vedení a hadice zkontrolovat
na stav a těsnost X X X

zkontrolovat stav klínového řemenu X X X

Klínový řemen vyměnit viz Mercedes Benz návod k používání motoru

AdBlue®-vyměnit vložku filtru při každé 2. výměně oleje

Rozdělovací převodovka čerpadel

Kontrola hladiny oleje X X

Vyměnit olej X X X

Vyměnit sací a tlakový filtr X X X

4 stup. řadící převodovka

Kontrola hladiny oleje X X

Vyměnit olej X X X

440 / 480



Obsah/ Tabulky/ Plány/ Diagramy/ Záznamy údržby
Tabulka údržby

Interval údržby

Údržbové práce před začát-
kem

sklizně denně

po prvních
50
prov. hod.

každých 50
prov. hod.

po prvních
500 prov.
hod.

každých
500 prov.
hodin.

dle
potřeby ročně

nápravy

Kontrola hladiny oleje X X

Vyměnit olej X X X

Hydraulické zařízení

Vyčistit chladič hydr. oleje X X X

Kontrola hladiny oleje X

Vyměnit hydraulický olej X X

Vyčistit sací sítko uvnitř olej. nádrže každé 2 roky

Hydr. filtry (2ks)
vyměnit vložky

X X X X

Vyměnit víčko hydraulické nádrže 
(odvzdušňovací filtr)

každé 2 roky

Zkontrolovat hydraulická vedení na
poškození a tření

X X X X

Rozvod vzduchu

Výměna patrony vysoušeče vzduchu X X

Vzduchojem odkalit X

Baterie

Zkontrolovat stav kyseliny, případně
doplnit

X X X

Kontrolovat napnutí, případně napnout X X
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Interval údržby

Údržbové práce před začát-
kem

sklizně denně

po prvních
50
prov. hod.

každých 50
prov. hod.

po prvních
500 prov.
hod.

každých
500 pro-
voz.hod.

dle
potřeby ročně

Kabina řidiče

Vyčistit filtr oběhu vzduchu X

Filtr oběhu vzduchu vyměnit X

Vyčistit filtr čerstvého vzduchu X X

Vyměnit filtr čerstvého vzduchu X

Příjem

Kontrola hladiny oleje převodovky pří-
jmových válců

X X

Výměna oleje převodovky příjmových
válců

X X X

Výměna gufer na příjmových válcích ulo-
žení na straně převodovky každých 300.000 t nakládacího výkonu X

Výměna šroubů se šestihrannou hlavou
(M20x360) v příjmových válcích

X X

Kontrola hladiny oleje převodovky podá-
vacích válců

X X

Výměna oleje převodovky podávacích
válců

X X X

Kontrola hladiny oleje převodovky 4-
řadých separačních válců

X X

Výměna oleje převodovka 4-řadých
separačních válců

X X X

Dopravníkový pás

Stěrku kladky zkontrolovat popř. seřídit X X

Výměna hnacích kol V závislosti na půdních podmínkách každých 60 000–140 000 t nakládkového výkonu X

Kontrolovat napnutí, případně napnout X X

Dočištění provedení s čistícím pásem

Kontrolovat napnutí pásu, případně
napnout

X X

Výměna hnacích kol V závislosti na půdních podmínkách 100.000 - 200.000 t nakládkového výkonu
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Interval údržby

Údržbové práce před začát-
kem

sklizně denně

po prvních
50
prov. hod.

každých 50
prov. hod.

po prvních
500 prov.
hod.

každých
500 pro-
voz.hod.

dle
potřeby ročně

Dočištění provedení s 8-řadými separačními válci

Kontrola hladiny oleje převodovky 8-
řadých separačních válců

X X

Převodovka 8-řadé separační válce
výměna oleje

X X X

Dočištění provedení s odkameňovačem

Kontrolovat napnutí pásu, případně
napnout

X X

Výměna hnacích kol V závislosti na půdních podmínkách každých 100 000–200 000 t nakládkového výkonu

Zkontrolovat předepnutí protiběžných
válců

X X X

Překladač

Kontrolovat napnutí pásu, případně
napnout

X X X

Výměna hnacích kol V závislosti na půdních podmínkách 80 000–180 000 t nakládkového výkonu X

všechny pásy, dopravní kanál a zbytek stroje

Odstranit nečistoty a 
usazenou zeminu

X X

zkontrolovat všechny kladky (otáčejí se
volně?)

X

Naplnit zásobník tuku X

Namazat mazací místa dle plánu mazání

Šrouby kol dotáhnout 450 Nm po prvních 10 a po prvních 50 provoz. hodinách

Kontrolovat tlak v pneumatikách X X

Klimatizace

Zkontrolovat znečištění kondenzátoru kli-
matizace, případně vyčistit

X X

Hadice a vedení-
zkontrolovat (vizuálně) jejich prodření,
případně nechat vyměnit

X X X

Chladivo zkontrolovat, příp. doplnit X X

Klimatizaci nechat odborně zkontrolovat,
případně opravit

X X

Sběrný vysoušeč a chladivo nechat
vyměnit

každé 2 roky
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9.3 Mazací plán (mazání ručním lisem)

Mazací místa Počet
mazniček

všechny
provoz.
hod.

Teleskopické rameno přihrnovače (namazat tukem) 4 dle potřeby

Kloubové oko hydraulického válce skládání dovnitř 2 100

Čepy na pístnicích skládání příjmu 2 100

Kloubové oko hydraulického válce zvedání příjmu 2 100

Otočný bod opěrné nohy vlevo a vpravo 2 100

Otočný bod hrabla přihrnovače 2 100

Kloubová oka pístnice přihrnovače vpravo/vlevo 4 100

Kloubová oka pístnice přihrnovače nahoru/dolu 2 100

Natáčení přední přídavné nápravy 2 100

Pístnice podpěry nápravy 4 100

Pístnice zatížení přídavné nápravy vpředu/vzadu 8 200

Rolna zajišťovací páky otočného ramene 1 200

Otočný bod zajišťovací páka otočného ramene 1 200

Křížové klouby na přední a zadní nápravě 8 200

Kloubové hřídele z převodovky k nápravám 4 200

Blok maznic vedle podpěry nádrže 8 200

Mezitáhlo snímače otáčení přihrnovacího hrabla 1 1x ročně

Zajišťovací páka ramena protizávaží 4 1x ročně

Otočný bod podjezdové zábrany 2 1x ročně

Zavěšení dočištění vzadu 6 200

Kloubové oko pístnice natáčení dočišťovače 1 200

UPOZORNĚNÍ

Po umytí stroje je potřeba namazat všechna mazací místa. Po mytí stroje je potřeba
použít nejméně 2 mazací cykly centrálního mazání.

Mazací tuk ROPA obj. č. 435006200

dle DIN 51825, NLGI-třída 2, Type: KP2K-20

při nízkých teplotách KP2K-30.

Nesmějí se používat mazací tuky s pevnými částicemi. Dovolené je používat biolo-
gicky odbouratelné tuky.
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9.4 Tabulka specifikací maziva

Druh ROPA označení Norma / specifikace
ROPA obj. č.

Velikost balení

Hydraulický olej HVLP 46 
(s obsahem zinku) ROPA hydroFluid HVLP 46

ISO-VG 46 dle DIN 51524 Část 3

viz straně 446

435001210 = 20 l

435001230 = 208 l

435001240 = 1000 l

Polosyntetický motorový olej ROPA engineOil E7 10W-40
Mercedes norma MB 228.5

viz straně 447

435012010 = 20 l

435012020 = 60 l

435012030 = 208 l

435012040 = 1000 l

Převodový olej ROPA gearOil GL5 90
API GL 5, SAE 90

viz straně 448

435002010 = 20 l

435002020 = 60 l

435002030 = 208 l

435002040 = 1000 l

Převodový olej plnosyntetický ROPA gearOil
GL5 75W-90 synth

API GL5, SAE 75W-90

viz straně 449

435011610 = 20 l

435011620 = 60 l

435011630 = 208 l

Převodový olej ATF ROPA gearFluid ATF
ATF-olej dle Dexron II D

viz straně 450

435011810 = 20 l

435011820 = 60 l

435011830 = 208 l

Mazací tuk ROPA multi tem-
perature grease 2

DIN 51825, NLGI-třída
2, Typ: KP2K-20, při níz-
kých teplotách KP2K-30

viz straně 451

435015300 = 400 g

435006200 = 18 kg

435002300 = 25 kg

435006100 = 180 kg
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9.4.1 Produktový list ROPA hydroFluid HVLP 46

Vlastnosti
ROPA hydroFluid HVLP 46 je hydraulická kapalina na bázi minerálního oleje se zvláště příznivým chová-
ním viskozity ve vztahu k teplotě (hydraulické oleje s vysokým obsahem VI). Jako základní olej se používá
výhradně první rafinát na bázi parafinu. Dokonce i při extrémních teplotních výkyvech a při rozběhu hyd-
rauliky z minusových teplot se s ROPA hydroFluid HVLP 46 docílí maximální rovnoměrnost v provozním
chování zařízení. Optimální ochranné vlastnosti proti opotřebení, korozi a oxidaci zaručují nejvyšší možnou
funkční bezpečnost hydraulických systémů. Dobrá filtrovatelnost ROPA hydroFluid HVLP 46 je předpokla-
dem pro jeho použití v mnoha hydraulických systémech, zabraňuje ucpání filtru.

Pokyny k použití
ROPA hydroFluid HVLP 46 je zvlášť vhodný pro hydraulické systémy, které jsou vystavené silnému kolísání
teplot. To zahrnuje celou oblast mobilní hydrauliky v zemědělských a stavebních strojích i všechny stacio-
nární systémy, které pracují venku.

Vícestupňový charakter ROPA hydroFluid HVLP 46 umožňuje rozsáhlou redukcí druhů. Díky tomu se uživa-
tel se do značné míry vyhne riziku záměny. Zjednodušují se procesy skladování a objednávání.

ROPA hydroFluid HVLP 46 lze použít všude tam, kde jsou předepsané hydraulické oleje HVLP nebo HLP.

Popis výkonu / specifikace
ROPA hydroFluid HVLP 46 je velmi stabilní ve smysku a s rezervou splňuje požadavky na hydraulické oleje
HVLP 46 podle DIN 51524 Část 3 a hydraulické oleje HV 46 podle ISO 11158.

Doporučené použití
Hydraulický olej HVLP 46 dle DIN 51524 Část 3
Hydraulický olej HV 46 dle ISO 11158

ROPA obj. č. & velikosti balení viz straně 445

Charakteristika Zkušební metoda ROPA hydroFluid HVLP 46

DIN 51 502 HVLP 46
Označení

DIN ISO 6743/4 HV 46

Hustota 15 °C g/cm³ DIN 51 757 0,874

Kin. viskozita při 40 °C mm²/s DIN EN ISO 3104 45,9

Kin. viskozita při 100 °C mm²/s DIN EN ISO 3104 8,12

Viskozitní index (VI) DIN ISO 2909 150

Bod vzplanutí COC °C DIN ISO 2592 228

Pourpoint °C DIN ISO 3016 -39

FZG test A/8,3/90 SKS DIN ISO 14 635 12

Všechny údaje podléhají výkyvům souvisejícím s výrobou. Změny technických
dat jsou vyhrazeny. Doplňující informace naleznete v našem bezpečnostním listu.
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9.4.2 Produktový list ROPA engineOil E7 10W-40

Vlastnosti
ROPA engineOil E7 10W-40 je UHPD motorový olej s nízkým třením pro užitková vozidla. Díky použití
speciálních základových olejů a inovativních aditiv dosahuje celoročního rozsahu viskozity SAE 10W-40,
preferovaný výrobci motorů. Při velmi nízkých venkovních teplotách zajišťuje studená viskozita SAE 10W
bezpečný studený start (nízké opotřebení za studena) a nejrychlejší možný přísun všech mazacích míst.
Extrémní zatížení bezpečně zvládne vysokoteplotní viskozita SAE 40. Výrazně se sníží ztráty třením a opo-
třebení. Díky nízké spotřebě oleje a paliva a prodlouženým intervalům výměny oleje se i při ztížených pod-
mínkách výrazně zlepšuje hospodárnost.

Pokyny k použití
ROPA engineOil E7 10W-40 byl vyvinut pro úsporné napájení vznětových motorů v užitných vozech a sta-
cionálních vznětových motorů, a to i při extrémním zatížení. Překonává veškeré požadavky, které jsou kla-
deny na moderní vysoce výkonný motorový olej pro vozidla různých typů v zemědělských strojích, staveb-
ních strojích a užitkových vozech.

ROPA engineOil E7 10W-40 je vysoce výkonný naftový motorový olej, který lze používat po celý rok a je
doporučen pro použití u vznětových motorů Euro III až Euro VI a je díky svému nízkému obsahu popela
kompatibilní s širokou škálou systémů následného zpracování výfukových plynů.

Popis výkonu / specifikace Třída SAE 10W-40
ACEA E4/E7
API CI-4

Schválení Schválení MS 228.5
Volvo VDS-3 (STD 417-0002)

Doporučené použití
MAN M 3277 Deutz DQC IV-10 MTU MTL 5044 Typ 3
MAN M 3377 Caterpillar ECF1-a, ECF-2 MTU DDC BR 2000 / 4000

ROPA obj. č. & velikosti balení viz straně 445

Charakteristika Zkušební metoda ROPA engineOil E7 10W-40

Třída SAE SAE J 300 10W-40

Hustota 15 °C g/cm³ DIN 51 757 0,865

Dyn. viskozita při -25 °C (CCS) mPa s ASTM D 5293 6 230

Kin. viskozita při 40 °C mm²/s DIN EN ISO 3104 100

Kin. viskozita při 100 °C mm²/s DIN EN ISO 3104 14,7

Viskozitní index (VI) DIN ISO 2909 152

Bod vzplanutí COC °C DIN ISO 2592 244

Pourpoint °C DIN ISO 3016 -33

Číslo zásaditosti mgKOH/g DIN ISO 3771 13,7

Všechny údaje podléhají výkyvům souvisejícím s výrobou. Změny technických
dat jsou vyhrazeny. Doplňující informace naleznete v našem bezpečnostním listu.
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9.4.3 Produktový list ROPA gearOil GL5 90

Vlastnosti
Převodový olej ROPA gearOil GL5 90 se vyrábí ze speciálních základních olejů s odpovídajícími aditivy.
Nastavení viskozity je zvoleno tak, že je zaručeno jak dobré stékání při nízkých teplotách, tak i vysoká spo-
lehlivost mazání při vysokých teplotách.

Pokyny k použití
Převodový olej ROPA gearOil GL5 90 je určený pro velmi namáhané hnací nápravy s hypoidním ozubením
a pro kuželové převodovky a převodovky s čelním ozubením, převodovky řízení a nesynchronizované převo-
dovky s ručním řazením ve vozidlech a pracovních strojích s požadavky API GL-5.

Popis výkonu / specifikace
Třída SAE 85W-90
API GL-5

Doporučené použití
MAN M 342 Typ M1
MAN M 342 Typ M2
ZF TE-ML 05A, 12E, 16B, 16C, 17B, 19B, 21A
ZF001911
ZF001912

ROPA obj. č. & velikosti balení viz straně 445

Charakteristika Zkušební metoda ROPA gearOil GL5 -90

Třída SAE SAE J 306 85W-90

Hustota 15 °C g/cm³ DIN 51 757 0,898

Dyn. viskozita při -12 °C mPa s DIN 51 398 21 000

Kin. viskozita při 40 °C mm²/s DIN EN ISO 3104 198

Kin. viskozita při 100 °C mm²/s DIN EN ISO 3104 17,6

Viskozitní index (VI) DIN ISO 2909 96

Bod vzplanutí COC °C DIN ISO 2592 230

Pourpoint °C DIN ISO 3016 -21

FZG test A/8,3/90 SKS DIN ISO 14 635 >12

Všechny údaje podléhají výkyvům souvisejícím s výrobou. Změny technických
dat jsou vyhrazeny. Doplňující informace naleznete v našem bezpečnostním listu.
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9.4.4 Produktový list ROPA gearOil GL5 75W-90 synth

Vlastnosti
ROPA gearOil GL5 75W-90 synth je plně syntetický multifunkční převodový olej pro lehký chod pro maxi-
málně zatížené nápravové rozvodovky a mechanické převodovky. Nastavení viskozity SAE 75W-90 zaručuje
jak dobré stékání při nízkých teplotách, tak i maximální spolehlivost mazání při vysokých teplotách. Vysoká
úspora paliva se docílí zvláštními vlastnostmi ROPA gearOil GL5 75W-90 synth.

Pokyny k použití
ROPA gearOil GL5 75W-90 synth je vhodný pro univerzální použití u mechanických převodovek, vedlejších
pohonů a nápravových rozvodovek, včetně maximálně namáhaných hnacích náprav s hypoidním ozubením
mimo jiné v užitkových vozidlech, zemědělských strojích, stavebních strojích nebo osobních automobilech.

Požadavky podle API GL-4 a API GL-5 jsou splněny s velkou rezervou.
ROPA gearOil GL5 75W-90 synth se může bez problémů používat také v převodovkách, v nichž se požadují
převodové oleje podle MAN 341 typ E3 a MAN 342 typ M3.

Popis výkonu / specifikace
Třída SAE 75W-90
API GL-4 / GL-5

Doporučené použití
MB list 235.8
dříve ZF TE-ML 05B

ROPA obj. č. & velikosti balení viz straně 445

Charakteristika Zkušební metoda ROPA gearOil
GL5 75W-90 synth

Třída SAE SAE J 306 75W-90

Hustota 15 °C g/cm³ DIN 51 757 0,869

Dyn. viskozita při -40 °C mPa s DIN 51 398 77 000

Kin. viskozita při 40 °C mm²/s DIN EN ISO 3104 107

Kin. viskozita při 100 °C mm²/s DIN EN ISO 3104 15,7

Viskozitní index (VI) DIN ISO 2909 157

Bod vzplanutí COC °C DIN ISO 2592 200

Pourpoint °C DIN ISO 3016 <-51

Všechny údaje podléhají výkyvům souvisejícím s výrobou. Změny technických
dat jsou vyhrazeny. Doplňující informace naleznete v našem bezpečnostním listu.
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9.4.5 Produktový list ROPA gearFluid ATF

Vlastnosti
ROPA gearFluid ATF je převodový olej pro automatické převodovky, převodovky s lamelovými spojkami a
používá se také jako hydraulický olej v různých použitích. Vysoký komfort řazení se dosáhne přizpůsobením
speciálních aditiv třecím obložením použitým v převodovce.

ROPA gearFluid ATF odpovídá specifikaci General Motors ATF Dexron II D a je předepisován renomovanými
výrobci automobilů, kteří používají automatické převodovky s požadavkem Dexron II D. ROPA gearFluid ATF
je možné bez problémů používat také v automatických převodovkách s požadavkem Mercedes-Benz list MB
236.1.

Pokyny k použití
Po napájení automatických převodovek instalovaných ve vozidlech, převodovek s měničem a převodovek s
řazením pod zatížením jsou vzhledem k rozdílným požadavkům na koeficient tření předepsány různé oleje
ATF. Je proto třeba dodržovat pokyny výrobce.

Popis výkonu / specifikace
General Motors Dexron II D
Ford Mercon

Doporučené použití
MAN 339 Typ V1 MB list 236.1 ZF000438
MAN 339 Typ Z1 Caterpillar TO-2 ZF TE-ML 04D, 14A
MAN 339 Typ L 2

ROPA obj. č. & velikosti balení viz straně 445

Charakteristika Zkušební metoda ROPA gearFluid ATF

Barva červeně zabarvené

Hustota 15 °C g/cm³ DIN 51 757 0,871

Dyn. viskozita při -40 °C (CCS) mPa s DIN 51 398 48 000

Kin. viskozita při 40 °C mm²/s DIN EN ISO 3104 36,1

Kin. viskozita při 100 °C mm²/s DIN EN ISO 3104 7,20

Viskozitní index (VI) DIN ISO 2909 168

Bod vzplanutí COC °C DIN ISO 2592 210

Pourpoint °C DIN ISO 3016 -48

Všechny údaje podléhají výkyvům souvisejícím s výrobou. Změny technických
dat jsou vyhrazeny. Doplňující informace naleznete v našem bezpečnostním listu.
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9.4.6 Produktový list ROPA multi temperature grease 2

Vlastnosti
ROPA multi temperature grease 2 je EP mazivo na bázi nestárnoucích minerálních olejů.

Je vhodné především pro použití v centrálních mazacích systémech BEKA-MAX.
Hodí se k mazání valivých a kluzných ložisek i při vysokém zatížení. Také na mazacích místech, na nichž je
předepsaný tuk podle norem MAN (výrobní norma MAN 283 Li-P2) a Mercedes-Benz (pokyn: DBL 6804.00 -
Přepis o provozních látkách, list 267), lze bez problémů použít ROPA multi temperature grease 2.

Pokyny k použití
Mazání ložisek kol nákladních vozidel, stavebních strojů, průmyslových nákladních vozidel a zemědělských
strojů. Mazání otočného věnce ložiska. Mazání ložisek obráběcích strojů, lisů, čerpadel, elektromotorů. Pro
centrální mazací systémy v zemědělských a stavebních strojích.

Zvláštní výhody:

snadno transportovatelné v centrálních mazacích systé-
mech

odolný proti stárnutí

voděodolné mechanicky velmi stabilní
chrání proti korozi vysoká absorpční kapacita
dobře přilnavý

Popis výkonu / specifikace dle DIN 51 502, KP 2 K-30

Schválení Centrální mazací zařízení Beka MAX

Doporučené použití MAN (závodní norma MAN 283 Li-
P2)

Mercedes-Benz (Regulační list provozní kapaliny 267)

ROPA obj. č. & velikosti balení viz straně 445

Charakteristika dle DIN 51502 KP 2 K-30

Zahušťovadlo Litné mýdlo

Rozsah provozních teplot -30 až +120 °C

Krátkodobě přípustné +130 C°

Bod skápnutí DIN ISO 2176 cca 175 °C

Penetrace po valchování dle 60 DH DIN ISO 2337 265 až 295 1/10 mm

Penetrační odpad dle 100 000 DH < 30 1/10 mm

Základní druh oleje Minerální olej

Základní olej, viskozita při 40 °C DIN 51562-01 110 mm²/s

Voděodolnost DIN 51807-01 1 – 90

Emcor-Test DIN 51802 Stupeň koroze 0

Korozivní účinek na měďi DIN 51811 Stupeň koroze 1 - 100

Mechanicky-dynamická zkouška FAG-FE9 DIN 51821-02 
-A/1500/6000-120

F50 >100h

Svářeč VKA DIN 51350-04 2400 N

Všechny údaje podléhají výkyvům souvisejícím s výrobou. Změny technických
dat jsou vyhrazeny. Doplňující informace naleznete v našem bezpečnostním listu.
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9.5 Mercedes-Benz podnik. chladící kapalina / nemrznoucí
prostředek

9.5.1 Antikorozní-/nemrznoucí směs (Dle MB 325.5)

Stav: 5.3.2021

Název produktu Zadavatel

Mercedes-Benz antikorozní/nemrznoucí
prostředek MB 325.5 Daimler Truck AG, Stuttgart/Německo

ALLIANCE PRIMECOOL GP C-40 Mercedes-Benz Pty. Ltd. /Australia, Victoria, Mul-
grave/AUSTRALIA

MB 325.5 Coolant A 000 989 43 25~ Daimler Truck AG, Stuttgart/Německo

ADECO FRIZANTIN G40 ADECO doo, Novi sad/SRBSKO

Alpine C40 Mitan Mineralöl GmbH, Ankum/Deutschland

Antifreeze ANF KK40 Kuttenkeuler Mineralölhandels- und Tankstellenbetriebsgesell-
schaft mbH, Köln-Rodenkirchen/Německo

ANTIFRIZ MAX Petrol d.d., Ljubljana/SLOVINSKO

AVIA ANTIFREEZE NG Avia AG, Mnichov/Německo

AVIATICON Finkofreeze F40 Finke Mineralölwerk GmbH, Visselhövede/Deutschland

CAR1 Premium-Longlife Kühlerschutz
C40 Coparts Autoteile GmbH, Essen/Německo

Castrol Radicool Si OAT Castrol Limited, SWINDON/UNITED KINGDOM

CLASSIC KOLDA UE G40 CLASSIC Schmierstoff GmbH & Co. KG, Hoya/Deutschland

Comma Xstream G40 Moove Lubricants Limited, GRAVESEND/VELKÁ BRITÁNIE

Eni Antifreeze Spezial 12++ ENI S.p.A. - Refining & Marketing Division, ROM/ITALY

EVO ST40 Kuttenkeuler Mineralölhandels- und Tankstellenbetriebsgesell-
schaft mbH, Köln-Rodenkirchen/Německo

Fuchs MAINTAIN FRICOFIN DP Fuchs Petrolub AG, Mannheim/Deutschland

G-Energy Antifreeze Si-OAT Gazpromneft-Lubricants LTD, MOSCOW/RUSSIA

Glysantin® G40® BASF SE, Ludwigshafen/Deutschland

Gulf Eurocool G-40 Concentrate Gulf Oil International, London/ENGLAND

LUBEX ANTIFREEZE MG-40 Belgin Madeni Yaglar Tic. Ve San. A.S., Gebze Kocaeli/TUR-
KEY

LUKOIL COOLANT SOT OOO LLK-International, MOSCOW/RUSSIA

Mobil Antifreeze Ultra ExxonMobil Oil Corporation, SPRING, Texas/USA

MOFIN Kühlerschutz M40 Extra Mofin Deutschland GmbH & Co KG, Hoya/Německo

MOTOREX COOLANT M4.0 Concent-
rate MOTOREX AG, Langenthal/Švýcarsko

Nalcool NF40 Nalco an Ecolab Company, Macquarie Park/AUSTRÁLIE

Neste Pro+ Coolant M Neste Markkinointi Oy, Neste Oil/FINLAND

NILS POLAR S-O Nils Italia GmbH, BURGSTALL /ITALY

Pakelo Coolant G40® Hybrid Pakelo Motor Oil S.r.l., San Bonifacio (VR)/ITÁLIE

PANOLIN ANTI-FROST MT-650 PANOLIN AG, MADETSWIL/Schweiz
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Název produktu Zadavatel

PERMA UNIVERSAL LL -37°C Minerva Oil, MEUZAC /FRANCIE

POWERCOOLING NG SMB, Saint Priest Cedex/FRANCIE

Raloy Anticongelante Concentrate (G40) Raloy Lubricantes, S.A. de C.V., Santiago Tianguis-
tenco/MEXICO

SINOPEC Antifreeze B25.5 Lubricant Company, Sinopec Corp., Beijing/P. R. of CHINA

TECTROL COOLPROTECT SI-OAT BayWa AG, München/Deutschland

TIRRENO ORGANIC COOL G 400 Tirreno Industria e Comercio de Produtos Quimicos Ltda ,
SAO PAULO/BRAZÍLIE

Valvoline OEM Advanced 40 The Valvoline Company, LEXINGTON, KY/USA

XTAR SUPER COOLANT Si-OAT CEPSA Comercial Petróleo, S.A., Madrid/SPAIN

YORK 816 Antigel MOTOREX AG, Langenthal/Švýcarsko

Zerex G 40 The Valvoline Company, LEXINGTON, KY/USA

ROPA antikorozní/nemrznoucí prostředek

Druh Norma / specifikace ROPA č. dílu 
Velikost balení

Antikorozní/nemrz-
noucí prostředek

Mercedes-Benz pod-
nik. norma MB 325.5 435007210 = 20 l

ROPA antikorozní/nemrznoucí prostředek 435007210 je koncentrát. Před použitím
v chladicím systému vznětového motoru musí být naředěn vodou.

Bezpečnost proti zamrznutí do Směšovací poměr 
koncentrát:voda

-37 C° 1 : 1

-25 C° 1 : 1,5

-18 C° 1 : 2
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9.5.2 Předmíchaná chlad. kapalina (Dle MB 326.5-)

Stav: 5.3.2021

Název produktu Zadavatel

ALLIANCE PRIMECOOL GP P-40 Mercedes-Benz Pty. Ltd. /Australia, Victoria, Mul-
grave/AUSTRALIA

Antigel YORK 813 MOTOREX AG, Langenthal/Švýcarsko

AVIATICON Finkofreeze F40 RM 50:50 Finke Mineralölwerk GmbH, Visselhövede/Deutschland

CLASSIC KOLDA UE G40 FG (1:1) CLASSIC Schmierstoff GmbH & Co. KG, Hoya/Deutschland

Fuchs MAINTAIN FRICOFIN DP 50 FUCHS PETROLUB SE, Mannheim/Deutschland

Glysantin® Ready Mix G40® BASF SE, Ludwigshafen/Deutschland

Gulf Eurocool G-40 Ready Mix Gulf Oil International, London/ENGLAND

KRAFFT ANTIFREEZE Si-OAT 50% Krafft S.L., ANDOAIN (Guipuzcoa)/ŠPANĚLSKO

Mobil Coolant Ultra Ready Mix Moove Lubricants Limited, GRAVESEND/VELKÁ BRITÁNIE

MOTOREX COOLANT M4.0 ready to
use

MOTOREX AG, Langenthal/Švýcarsko

MOTUL HD COOL TEK -37°C Motul , AUBERVILLIERS CEDEX/FRANCE

NILS POLAR S-O MIXED Nils Italia GmbH, BURGSTALL /ITALY

Pakelo Coolant G40® Ready Mix Pakelo Motor Oil S.r.l., San Bonifacio (VR)/ITÁLIE

PETRYGO HEAVY Radiator Coolant Orlen Oil Sp. z o.o., Krakow/POLAND

POWERCOOLING NG -37 SMB, Saint Priest Cedex/FRANCIE

REPSOL ANTICONGELANTE REF.
ORGÁNICO Si-OAT MQ 50%

REPSOL LUBRICANTES Y ESPECIALIDADES, S.A., MOS-
TOLES (Madrid)/SPAIN

XTAR SUPER COOLANT Si-OAT 50% CEPSA Comercial Petróleo, S.A., Madrid/SPAIN
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9.6 Vložky filtru, klínové řemeny
Maus 5 / BunkerMaus 5 s Mercedes Benz OM936 LA

Motor Mercedes Benz OM936 LA ROPA č. d.

Vložka olejového filtru, 1 ks. 303025600

Jemný palivový filtr motor, 1 ks 303025500

Hrubý palivový filtr motor, 1 ks 303025400

Hrubý palivový filtr s el. čerpadlem, 1 ks 303016700

Palivový filtr nezávislé topení 301010600

Hlavní vložka vzduch. filtru, 1 ks 301022500

Záložní vložka vzduchového filtru, 1 ks 301022600

AdBlue® zařízení

AdBlue® Vložka filtru, 1 ks 303019500

Hydraulika

Sací filtr vratného vedení je v olej. nádrži
O-kroužek 164,47x5,33 (bez č. dílu ROPA) 270048300

Vysokotlaký filtr
včetně O-kroužku 79*3, ROPA č. dílu 412045500 270043000

Plnící víko s odvzdušňovacím filtrem 270070000

Rozdělovací převodovka čerpadel

Sací filtr 181060100

O-kroužek 32.99* 2.62 NBR 70 412059500

Papírové těsnění pro sací filtr 181051700

Díl tlakového filtru 
včetně O-kroužku 46*3 270044200

Rozvod vzduchu

Patrona sušiče vzduchu 261003500

Odvětrání kabiny řidiče

Filtr čerstvého vzduchu 352033200

Vzduchový filtr kabiny řidiče 352042200

Pouze při ostřiku vodou (volitelné)

Vložka filtru 100 M/palec 208003200

Klínový řemeny

Plochý řemen alternátor/klima/vodní čerpadlo: 1 ks mikro-
drážka 226006600
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9.7 Tabulka utahovacích momentů šroubů a matek (Nm)

Metrický závit DIN 13

Rozměr 6.9 8.8 10.9 12.9

M4 2,4 3,0 4,4 5,1

M5 5,0 5,9 8,7 10

M6 8,5 10 15 18

M8 21 25 36 43

M10 41 49 72 84

M12 72 85 125 145

M14 115 135 200 235

M16 180 210 310 365

M18 245 300 430 500

M20 345 425 610 710

M22 465 580 820 960

M24 600 730 1050 1220

M27 890 1100 1550 1800

M30 1200 1450 2100 2450

Metrický jemný závit DIN 13

Rozměr 6.9 8.8 10.9 12.9

M8x1 23 27 39 46

M10x1 43 52 76 90

M12x1,5 76 89 130 155

M14x1,5 125 145 215 255

M16x1,5 190 225 330 390

M18x1,5 275 340 485 570

M20x1,5 385 475 680 790

M22x1,5 520 630 900 1050

Utahovací momenty Matice kol

Přední a zadní kola 450 Nm

Přídavné nápravy 400 Nm
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9.8 Mazací plán

9.8.1 Centrální mazání okruh 1 příjem

75
75 Podávací válec 3

105
105

Separační válec 4

25
105*

25*
105*

105
105 Spojka vyklízecí válec

Spojka příjmový válec
Separační válec 3

Podávací válec 2
Podávací válec 1

Separační válec 2

Ozubení příjmový válec
Příjmový válec

Separační válec 1

Vyklízecí válec

75
75 Podávací válec 1

105
105

Separační válec 2

105
105 Ozubení příjmový válec

Příjmový válec
Separační válec 1

Vyklízecí válec
Podávací válec 3

Separační válec 4

Spojka vyklízecí válec
Spojka příjmový válec

Separační válec 3

Podávací válec 2

75
105
25 Excentr. uložení

Pohon středové špice uložení
Koule

Vidlička kloubu
Otočný bod vpředu

45
45
75

Pístnice zdvihu příjmu

105
105 GE-ložisko vyklápění vlevo vzadu

GE-ložisko vyklápění vlevo vpředu
Kulové oko pístnice vyklápění vlevo

Otočný bod zvedání příjmu vpravo
Pístnice zdvihu příjmu

GE-ložisko vyklápění vpravo vzadu
GE-ložisko vyklápění vpravo vpředu

Kulové oko pístnice vyklápění vpravo

Otočný bod zvedání příjmu vpravo

Vedlejší rozdělovač rám příjmu

K hlavnímu rozdělovači okruh 2

Vratné vedení

ROPA obj. č.: 360016300

Vedlejší rozdělovač střední špice
ROPA č. dílu :360015700

Vedlejší rozdělovač příjem vpravo
ROPA č. dílu :360015900

Vedlejší rozdělovač příjem vlevo
ROPA č. dílu :360015800

Hlavní rozdělovač okruh 1
ROPA č. dílu :360015600

Podvozek
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9.8.2 Centrální mazání okruh 2 podvozek s čistícím pásem

25*
45 Hřídel náhonu čističe s prosévacím pásem

25
25

Otočný bod zpětné táhlo dole

25*
75

75
105*

25
45* Axiální ložisko otočné rameno dole

Mezirameno protizávaží nahoře
Mezirameno protizávaží dole

Hřídel pohonu dopravníkového pásu
Otočný bod dočišťovač dole

Mezirameno protizávaží nahoře

Protizávaží otáčení strana tyče
Otočný bod zpětné táhlo nahoře

105
105 Rameno nápravy vpravo dole

45
25

Válec řízení vně vpravo

45
45 Dočišť. nahoře vlevo

Dočišť. nahoře vpravo
Válec řízení vlevo uvnitř

Rameno nápravy vpravo nahoře
Rameno nápravy vlevo dole

Válec řízení vně vlevo

Přihrn. otáčení nahoře
Přihrn. otáčení dole

Válec řízení vpravo vnitřní

Rameno nápravy vlevo nahoře

75
105

GE-ložisko otáčení překladač dolní

105
25*

Mazání řetězu otočného ramene
Mazání řetězu otočného ramene

GE-ložisko otáčení překladače horní

Hřídel pohonu překladač
Mazání řetězu otáč. překladače
Mazání řetězu otáč. překladače

Vedlejší rozdělovač ot. rameno

K hlavnímu rozdělovači okruh 1

Vratné vedení

ROPA obj. č.: 360017600

Vedlejší rozdělovač podvozek vpředu
ROPA obj. č.: 360016500

Vedlejší rozdělovač rám nahoře
ROPA obj. č.: 360017500

Hlavní rozdělovač okruh 2 podvozek
ROPA obj. č.: 360017400

Příjem

105
105 GE-ložisko protizávaží dole

GE-ložisko výkyvného ramena dole
GE-ložisko ramena protizávaží nahoře

GE-ložisko otáčení otočného ramena

105
105 Rameno nápravy vpravo nahoře

45
25

Válec řízení vně vpravo

105
45* Ložisko dočišťovač dole

Uložení ložiska vpředu
Válec řízení vpravo vnitřní

Rameno nápravy vpravo dole
Rameno nápravy vlevo nahoře

Válec řízení vně vlevo

Uložení ložiska vzadu
Válec řízení vlevo uvnitř

Rameno nápravy vlevo dole

Vedlejší rozdělovač podvozek vzadu
ROPA obj. č.: 360016600
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9.8.3 Centrální mazání okruh 2 podvozek s 8-řadými separačními válci

25*
45 Otočný bod dočišťovač dole

25
25

Otočný bod zpětného táhlo dole

25*
75

75
105*

25
45* Axiální ložisko otočného ramena dole

Mezirameno protizávaží nahoře
Mezirameno protizávaží dole

Hřídel pohonu dopravního pásu
Otočný bod dočišťovač dole

Mezirameno protizávaží nahoře

Protizávaží otáčení strana tyče
Otočný bod zpětné táhlo nahoře

105
105 Rameno nápravy vpravo dole

45
25

Válec řízení vně vpravo

45
45 Dočišť. nahoře vlevo

Dočišť. nahoře vpravo
Válec řízení vlevo uvnitř

Rameno nápravy vpravo nahoře
Rameno nápravy vlevo dole

Válec řízení vně vlevo

Přihrn. otáčení nahoře
Přihrn. otáčení dole

Válec řízení vpravo vnitřní

Rameno nápravy vlevo nahoře

75
105

GE-ložisko otáčení překladač dolní

105
25*

Mazání řetězu otočného ramene
Mazání řetězu otočného ramene

GE-ložisko otáčení překladače horní

Hřídel pohonu překladač
Mazání řetězu otáč. překladače
Mazání řetězu otáč. překladače

Vedlejší rozdělovač ot. rameno

K hlavnímu rozdělovači okruh 1

Vratné vedení

ROPA č. dílu: 360017600

Vedlejší rozdělovač podvozek vpředu
ROPA č. dílu :360016500

Vedlejší rozdělovač rám nahoře
ROPA č. dílu :360017500

Hlavní rozdělovač okruh 2 podvozek
ROPA č. dílu: 360017400

Příjem

105
105 GE-ložisko protizávaží dole

GE-ložisko výkyvného ramena dole
GE-ložisko ramena protizávaží nahoře

GE-ložisko otáčení otočného ramena

105
105 Rameno nápravy vpravo nahoře

45
25

Válec řízení vně vpravo

105
45* Ložisko dočišťovač dole

Uložení ložiska vpředu
Válec řízení vpravo vnitřní

Rameno nápravy vpravo dole
Rameno nápravy vlevo nahoře

Válec řízení vně vlevo

Uložení ložiska vzadu
Válec řízení vlevo uvnitř

Rameno nápravy vlevo dole

Vedlejší rozdělovač podvozek vzadu
ROPA obj. č.: 360016600
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9.8.4 Centrální mazání okruh 3 podvozek s 8-řadými separačními válci
(volitelné)

105
105 Separační válec 1

45
25

Protiběžný válec 3
Protiběžný válec 4

Separační válec 2
Separační válec 8

Separační válec 6
Separační válec 5

Separační válec 7

K hlavnímu rozdělovači okruh 1

Vratné vedení

Vedlejší rozdělovač 8-válců
ROPA obj. č.: 360016700

Příjem

K hlavnímu rozdělovači okruh 2
Podvozek

460 / 480



Obsah/ Tabulky/ Plány/ Diagramy/ Záznamy údržby
Mazací plán

9.8.5 Centrální mazání okruh 2 podvozek s odkameňovačem

Znázornění, část 1

25*
45 Hřídel pohonu prosévací pás odkameňovač

25
25

Otočný bod zpětného táhlo dole

25*
75

75
105

25
45* Axiální ložisko otočného ramena dole

Mezirameno protizávaží nahoře
Mezirameno protizávaží dole

Hřídel pohonu dopravního pásu
Otočný bod dočišťovač dole

Mezirameno protizávaží nahoře

Protizávaží otáčení strana tyče
Otočný bod zpětné táhlo nahoře

105
105 Rameno nápravy vpravo dole

45
25

Řídící válec vpravo vně

45
45 Dočišť. nahoře vlevo

Dočišť. nahoře vpravo
Válec řízení vlevo uvnitř

Rameno nápravy vpravo nahoře
Rameno nápravy vlevo dole

Řídící válec vlevo vnější

Přihrn. otáčení nahoře
Přihrn. otáčení dole

Válec řízení vpravo vnitřní

Rameno nápravy vlevo nahoře

75
105

GE-ložisko otáčení překladač dolní

105
25*

Mazání řetězu otočného ramene
Mazání řetězu otočného ramene

GE-ložisko otáčení překladače horní

Hřídel pohonu překladač
Mazání řetězu otáč. překladače
Mazání řetězu otáč. překladače

Vedlejší rozdělovač ot. rameno

K hlavnímu rozdělovači

Vratné vedení

ROPA č. dílu: 360017600

Vedlejší rozdělovač podvozek vpředu
ROPA č. dílu :360016500

Vedlejší rozdělovač rám nahoře
ROPA č. dílu :360017500

Hlavní rozdělovač mazací okruh 2 podvozek
Přestavěno z ROPA obj. č.: 360017400

Mazací okruh 1 příjem

105
105 GE-ložisko protizávaží dole

GE-ložisko výkyvného ramena dole
GE-ložisko ramena protizávaží nahoře

GE-ložisko otáčení otočného ramena

105
105 Rameno nápravy vpravo nahoře

45
25

Řídící válec vpravo vně

105
45* Ložisko dočišťovač dole

Uložení ložiska vpředu
Válec řízení vpravo vnitřní

Rameno nápravy vpravo dole
Rameno nápravy vlevo nahoře

Řídící válec vlevo vnější

Uložení ložiska vzadu
Válec řízení vlevo uvnitř

Rameno nápravy vlevo dole

Vedlejší rozdělovač podvozek vzadu
ROPA č. dílu :360016600

K vedlejšímu rozdělovači

Odkameňovač (viz následující strana)
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Znázornění, část 2

105
105 Opěrné ložisko ježkový válec 5

Protiběžný válec 1 pohon

45
45 Otočný bod přídržná deska pohon protiběžný válec 2

Otočný bod přídržná deska pohon protiběžný válec 1
Protiběžný válec 2 pohon

Opěrné ložisko ježkový válec 6
Opěrné ložisko ježkový válec 11

Opěrné ložisko protiběžný válec 1

Otočný bod přídržná deska ložiska protiběžný válec 2
Otočný bod přídržná deska ložiska protiběžný válec 1

Opěrné ložisko protiběžný válec 2

Opěrné ložisko ježkový válec 12

Vedlejší rozdělovač odkameňovač
ROPA č. dílu :360022000

105
105

105
105

105

Opěrné ložisko ježkový válec 1

Opěrné ložisko vyklízecí válec 1
Opěrné ložisko ježkový válec 2

Opěrné ložisko vyklízecí válec 2

Opěrné ložisko ježkový válec 10
Opěrné ložisko ježkový válec 9

Od hlavního rozdělovače mazacího okruhu 2

Podvozek (viz předchozí strana)

UPOZORNĚNÍ

Stroje vyrobené před rokem 2020 jsou vyrobeny třemi mazacími okruhy. Hlavní rozdě-
lovač podvozku zůstává v původním stavu ROPA obj. č. 360017400
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9.9 Technický list AdBlue®
Pojem

AdBlue je obchodní název redukčního činidla NOx pro vznětové motory AUS 32 s
označením normy DIN 70070 / ISO 22241.

Úloha AdBlue
AdBlue slouží k redukci jedovatých oxidů dusíku na vodní páru a elementární dusík ve
výfukových plynech vozidel poháněných naftou s BlueTec-technologií.AdBlue slouží k
redukci jedovatých oxidů dusíku na vodní páru a elementární dusík ve výfukových ply-
nech vozidel poháněných naftou s BlueTec-technologií.

Chemické vlastnosti a složení Adblue
AdBlue se skládá z technicky čisté močoviny bez přídavných cizích látek, rozpuštěné
v demineralizované vodě. Obsah močoviny je 32,5%. AdBlue není aditivum, ale je u
vozidel s SCR-technologií zvlášť doplňován do určené přídavné nádrže.

Chemický vzorec: H2N-CO-NH2

Molární hmotnost (močovina): 60,06 g/mol

CAS (Chemical-Abstracts-Service)-Nr.: 57-13-6

Zacházení s AdBlue znečištěnými provozními látkami, palivem a mazivy
Musí být bezpodmínečně dbáno na to, aby AdBlue bylo striktně odděleno od ostatních
provozních látek, paliv a maziv, jako např.chladící kapalina, motorový olej, převodový
olej, hydraulický olej, brzdová kapalina a nepožívat pro tyto látky použité obaly. Stačí
velmi malé množství AdBlue v chladícím systému a dojde k poškození termostatu a
teplotních senzorů. Provozní látky obsahující stopy AdBlue se nesmí dále používat.

Zacházení se znečištěným AdBlue cizími látkami
Jednotlivé komponenty systému následné úpravy výfukových plynů reagují již na
nejmenší stopy znečištění v AdBlue velmi citlivě. Při zacházení s AdBlue musí být
bezpodmínečně používány čisté a k tomu účelu vhodné nádoby a záchytné vany.
AdBlue, které je obsahující stopy nečistot, nesmí být dále používáno.

Životnost a trvanlivost
AdBlue se rozpadá během skladování na hydroxid amonný a oxid uhličitý a přestane
plnit požadavky normy DIN 70070 / ISO 22241. Je-li dodržena skladovací teplota max.
25°C, plní AdBlue od své výroby požadavky této normy min. 6 měsíců. Při překro-
čení skladovacích teplot se doba životnosti zkracuje. Při teplotách pod -11 °C AdBlue
zamrzá a přechází do pevného skupenství. Při ohřátí zmrzlé AdBlue zkapalní a může
být opět použito.

Likvidace odpadu a odbouratelnost
Z AdBlue vzniká jen velmi malé nebezpečí znečištění vody a půdy. Může být využito
mikroby a tím je lehce odbouratelné. Na tomto základě je AdBlue v Německu zařa-
zeno v nejnižší skupině látek znečišťujících vodu v WGK 1.

Předpisy
Produkt není nutno označovat podle ES-směrnic nebo příslušných národních zákonů.

Národní předpisy:

Stanovení nebezpečí nehod: není předepsáno
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Značení
výdejní stojany na výdej AdBlue jsou označovány podle normy DIN 70070 / ISO
22241, příp. obchodním označením AdBlue.

Fyzikální a chemické vlastnosti Adblue

Forma: kapalná

Barva: bezbarvá, jasná, světle
žlutá

Zápach: lehce čpavkový

Hodnota ph: 10 (kapalný stav, 10 %)

Počátek krystalizace: -11 C°

Bod varu/rozsah bodu
varu

103 °C

Teplota vzplanutí: -

Teplota samovznícení: nestanovena

Hustota: ca. 1,09 g/cm³ při 20 °C

Dynamická viskozita: cca 1,4 mPas při 25 °C

Ochrana elektrických a elektronických dilů při zacházení s AdBlue:
AdBlue podporuje korozi elektrických a elektronických dílů. Z tohoto důvodu se musí
při pracích, kdy může dojít k úniku blízko elektrických nebo elektronických dílů tyto díly
zakrýt a zabránit kontaktu s AdBlue.

Skladování a balení
K zabránění zmrznutí AdBlue doporučujeme skladování za normálních podmínek
(optimálně do 25°C). Pro zabránění ztráty kvality z důvodu znečištění, se smí AdBlue
skladovat výhradně v k tomu určených skladech a používat určený stáčecí systém.
Jako materiál nádob jsou vhodné legované oceli, hliník, různé umělé hmoty a také
kov potažený umělou hmotou. Nevhodné materiály jsou nelegovaná ocel, měď, slitiny
mědi a pozinkované oceli.

Likvidace malého množství:

Malé množství rozlité kapaliny AdBlue lze snadno opláchnout do kanalizace díky
snadné rozložitelnosti.

Likvidace většího množství:

Větší množství AdBlue musí být pod dozorem předpisů o posouzení odpadu a jeho
zatřídění vedoucí k vlastní likvidaci.

Zatřídění odpadů dle původu je obsaženo v nařízení Europäische Abfallverzeich-
niss-European Waste Catalogue (EWC), nebo v německém označování odpadů
Abfallverzeichnis-Verordnung (AAV) .

Zněčištěné obaly:

S obaly od AdBlue je nutné zacházet stejně jako s látkou vlastní. Znečištěné obaly
nejlépe vyprázdnit, po odpovídajícím vymytí mohou být dále použity.
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9.10 Údržbové protokoly

9.10.1 Údržbový protokol výměny oleje a výměny filtru

Datum: Datum: Datum: Datum: Datum:

Provoz.hod. Provoz.hod. Pro-
voz.hod.

Pro-
voz.hod.

Pro-
voz.hod.

ok ok ok ok ok

Vznětový motor

Motorový olej

Filtr motorového oleje

Hrubý předfiltr motor

Jemný palivový filtr motor

Hrubý předfiltr na elektrickém čer-
padle

Vložka vzduchového filtru

Bezpečnostní patrona vzduchového
filtru

Mrazová odolnost odzkoušena

Chladící kapalina vyměněna

křemičitanová patrona vyměněna

AdBlue®-vložka filtru

Nápravy/převodovky

Přední náprava

Vyrovnávací převodovka

Planetový převod, 2 ks

Zadní náprava

Vyrovnávací převodovka

Planetový převod, 2 ks
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Převodovka

Příjmové válce vpravo

Příjmové válce vlevo

Dopravní válce vpravo

Dopravní válce vlevo

4-řadé separační válce pravé

4-řadé separační válce levé

8-řadé separační válce (na přání)

Rozdělovací převodovka čerpa-
del

Převodový olej

Olejový filtr PVG
(2 jednotky filtru)

4 stup. řadící převodovka

Hydraulický olej

Hydraulický olej

vložky hydr. filtrů
(2 jednotky filtru)

Vyčistění sacího sítka uvnitř olej.
nádrže
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9.10.2 Potvrzení údržby
_____
 

 

kompletní
provedl dne:

 

provedeno kým:  

Podpis   ______________________________________________

Povinně po 50 prov.hod.

Údržba po  _____
 

 

 
 

provedeno kým:  

Podpis   ______________________________________________

po 500 prov.hod.

1. Servis strojů ROPA

1. Servis vznětový motor

Smí být provedeno
pouze
servisním
personálem ROPA.
ROPA

Smí potvrdit
pouze MTU
nebo
autorizovaný
Servis
Mercedes-Benz.

Údržba po

kompletní
provedl dne:

9.10.3 Software-Update

Verze Datum Jméno
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9.11 Potvrzení o zaškolení řidiče

Paní/pan narozen
dne

příjmení a jméno

Byl seznámen
dne

s bezpečným zacházením se strojem

s údržbou stroje

od seznámen.

příjmení a jméno

Má odpovídající znalosti
k bezpečnému zacházení se strojem

z údržby stroje

předložením následujících dokumentů prokázáno:

osvědčení/vysvědčení ze dne (datum)

osvědčení/vysvědčení ze dne (datum)

Byl/byla od (příjmení a jméno) Dne (Datum)

Seznámen/a se zvláštními povinnostmi pro bezpečné řízení stroje a s tím spojenými úkoly. Předmětem
tohoto školení bylo: kapitola silničního provozu návodu k obsluze stroje, platné bezpečnostní předpisy a
zvláštní podmínky účastníka silničního provozu v příslušném rozsahu pohybu stroje.

Zde potvrzuji, že shora jmenované školení jsem v plném rozsahu provedl:

Podpis

Tímto potvrzuji, že shora jmenované školení jsem v plném rozsahu obdržel a
porozuměl mu.:

podpis řidiče

Návod k obsluze jsem obdržel, četl a porozuměl mu:

místo a datum

podpis majitele stroje podpis řidiče

469 / 480



Obsah/ Tabulky/ Plány/ Diagramy/ Záznamy údržby
Školení bezpečnosti

9.12 Školení bezpečnosti

Na následujícím obrázku jsou nebezpečné zóny Mause vyšrafovány. V případě
nebezpečí musí obsluha neprodleně Maus zastavit a vyzvat příslušnou osobu, aby
nebezpečný prostor ihned opustila. Pokud nebude řidič dodržovat tato veškerá ustno-
vení, jedná tak na svou vlastní odpovědnost.

VÝSTRAHA

Všem osobám, které se během jednotlivých kroků nakládky zdržují v nebezpečných
prostorech stroje, hrozí vysoké riziko ohrožení života!

– Bezpodmínečně respektujte pokyny řidiče stroje.
– Nevstupujte do nebezpečné zóny!
– Jestliže jste to přehlédli, opusťte tuto ihned a rychle, ale bez přehnaného spěchu.
– Udržujte nezletilé a seniory mimo běžící stroj.

Prohlášení

Já (příjmení a jméno)

jsem byl seznámen s těmito bezpečnostními informacemi. Byl jsem poučen, že jako
řidič mám striktní příkaz při provozu stroj ihned zastavit, vstoupí-li do nebezpečné
zóny osoba.
Byl jsem s těmito nebezpečnými prostory u Mause seznámen a vím kde se nachází.
Pokud se budou zdržovat v prostoru stroje v mém doprovodu děti a nezletilé osoby,
budu informovat tyto osoby vhodným způsobem a zakážu jim, aby zůstali v nebez-
pečném prostoru a patřičným způsobem na toto dohlédnu.

Datum/podpis vyškolené osoby

Tyto bezpečnostní informace a pokyny jsem převzal a podepsanou kopii odevzdal
výše uvedené osobě.

Datum/podpis

Okopírujte si prosím tento formulář před vyplněním!
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9.13 Nákres s rozměry skládky-bulev
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9.14 Upozornění pro sklizeň řepy
Prosíme zkopírovat a předat obsluze vyorávače

9.14.1 Praktické tipy

Při vyorávání dbejte na správný podíl půdy na bulvách. Malé množství půdy (cca
10-15 %) bulvy při nakládání chrání. Pokud je podíl půdy příliš vysoký, nelze bulvy
překládat plynule.
Pokud se bulvy cukrové řepy nakládají ihned po vyorání, měly by být pokud možno
dobře očištěny ve vyorávači. Pokud se čerstvě vyorané bulvy intenzivně čistí již při
nakládání, dochází k častějšímu poškozování těla bulvy, než je tomu u bulev ukláda-
ných na skládku.

U velmi lehkých a dobře prosévatelných půd byste měli při vyorávání vnášet na
skládku i malý podíl půdy. Tento podíl působí při překládání jako tlumicí složka, která
do značné míry chrání bulvy před poškozením a nakladače ji přitom dokáží bez pro-
blémů odstranit.
Zvlášť v podmíkách velmi lepivé půdy zůstává na bulvách po vyorání - i přes dobré
čištění - přesto ještě značný podíl půdy. Tyto bulvy cukrové řepy by se měly před
nakládáním uložit na skládku na dobu nejméně 3-5 dnů a přitom „udržovat v suchu“.
Tuto skládku za deštivého počasí pokud možno přikryjte, aby zbytky půdy mohly
mírně zaschnout. Naschlá půda přináší při překládání určitý tlumicí efekt, nechá se ale
s čisticími nakladači bez problémů očistit.

Ve velmi obtížných půdních podmínkách lze docílit dle okolností optimálního efektu
čištění až po uložení bulev na skládku nejméně na dobu 5-7 dnů za současného „udr-
žování v suchu“. To samé platí pro případ, že po vyorání půda na bulvě drží velmi
pevně. U těchto bulev se dosahuje vysokého výkonu při nakládání a šetrného čištění
až po zaschnutí zbytků půdy na bulvách.
Skládku zakládejte pokud možno na suchém podkladu, rovném a bez vyjetých kolejí.
Podklad by neměl obsahovat cizí tělesa, jako např. kameny, kusy dřeva apod.

Pokud je odhadovaný podíl půdy na skládce okolo 25 % nebo vyšší, neměla by výška
skládky pokud možno přesahovat 2 metry. U této výšky dosáhnete při nakládání vyso-
kého výkonu za současného optimálního rozptýlení očištěné půdy. Dlouhé a nízké
hromady lze obecně nakládat plynuleji než krátké a vysoké.

Postupujte podle našich plánů na založení skládky. Bezpodmínečně dodržujte vzdále-
nost k odvozové komunikaci.
Pamatujte na to, že maximální pracovní šíře příjmového stolu je 10,2 m a při zaklá-
dání skládky tento rozměr nepřekračujte.

Většinou se nakládá směrem doprava (zkracuje se tím čas potřebný pro sklopení a
zaklopení). Mějte toto na paměti při zakládání skládky. Díky promyšlené konstrukci
stroje je možná nakládka také bez problémů vlevo při stejném výkonu a při stejné kva-
litě.
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9.15 ROPA Potvrzení převzetí:
ROPA Fahrzeug- und Maschinenbau GmbH, Sittelsdorf 24, D-84097 Herrngiersdorfr

Adresa servisu: Výr. číslo:

Typ:

Přídavné zařízení č:

Typ:

Přídavné zařízení č:

Typ:

Přídavné zařízení č:

Typ:

Přídavné zařízení č:

Typ:
Adresa zákazníka:

Majitel:

E-mail: 

Telefon:

Mobil:

Potvrzení převzetí: Datum uvedení do provozu:
Při zkušebním provozu nebyly zjištěny žádné nedostatky. Bezpečnost při používání a zásady údržby mi
byly vysvětleny. Bylo mi vysvětleno, že je třeba řídit se kapitolou o bezpečnosti v provozním návodu. Při
předávání stroje mi bylo dále předáno:
Číslo dokumentu: Označení: Software:

Datum/podpis zákazníka nebo jeho zástupce

Servisní organizace nebo pověřená organizace pro předání stroje:
Stroj byl zákazníkovi předán v bezvadném stavu. Předání bylo provedeno v pořádku.

Datum/Podpis servisní organizace nebo pověřené organizace pro předání stroje
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Souhlas s používáním osobních údajů:

Souhlasím s tím, že výše uvedené osobní údaje a další informace o naší společnosti, které jsou vedeny v
obchodním vztahu pro účely služby zákazníkům, průzkumu zákazníků a informacím, které jsou přizpůso-
bené přímo pro mě (písemně, telefonicky, e-mailem nebo pomocí vstupní stránky internetu) budou využí-
vány, firmou ROPA, jakož i pro jiné obchodní poradenské a informační cíle, (telefonicky nebo e-mailem) o
produktech a službách prostřednictvím servisů ROPA a / nebo ROPA zástupců, které je budou zpracová-
vat, ukládat a používat. Neudělení souhlasu nemá vliv na dodávku zakoupeného zboží nebo služeb. Lze,
pokud je to žádoucí, také udělit tento souhlas částečně. Váš souhlas může být kdykoli odvolán písemnou
formou u zástupců ROPA.

Datum/podpis zákazníka nebo jeho zástupce
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Index

4
4-řadé separační válce.......................................  228

8
8-řadé čistící válce.............................................  222

A
AdBlue®.....................................................  324, 463
AdBlue® Filtr......................................................  325
AdBlue® výměna vložky filtru.............................  325
Automatická parkovací brzda.............................  164
Automatická reverzace.......................................  232
Automatický posuv.............................................  158
Automatika skládání...........................................  172

B
Barevný terminál R-Touch....................................  72
Bateriové relé.....................................................  296
Bederní opěrka.....................................................  66
Bezpečnost...........................................................  19
Bezpečnostní nálepky..........................................  26
Bezpečnostní pokyny pro nezávislé topení..........  34
bezpečnostní prvky............................................... 35
Bezpečnostní předpisy pro provoz stroje.............. 96
Bezpečnostní spínače........................................  391
Bezpečnostní spínače v provozu nakládání.......  208
Bezpečnostní značky............................................ 22
Brzda řepy..........................................................  223
Brzdy..........................................................  163, 377

C
CAN-Bus.............................................................  410
Centralni mazani................................................. 457
Centrální mazání........................................  274, 429
CE prohlášení o shodě......................................... 21
Coming Home..................................................... 127

Č
Časovač..............................................................  284
Čas zpětného chodu..........................................  232
Čištění chladící soustavy.................................... 317
Čištění se separačními válci............................... 366

D
Dálková světla......................................................  85
Datum/Čas..........................................................  113
Demontáž...........................................................  388
Demontáž čistícího válce.................................... 352
Demontáž dopravních válců...............................  355
Demontáž příjmového válce...............................  352

Demontáž separačních válců.............................  355
Diagnostika.........................................................  404
Díl tlakového filtru............................................... 338
Dlouhodobé odstavení motoru...........................  387
Dočištění.............................................................  219
Dočišťovací pás.......................................... 220, 365
Doplnění hydraulického oleje.............................  332
Dopravníkový pás....................................... 226, 362
Dopravníkový pás napínání................................ 363
Důležité údaje....................................................... 16

E
Elektrická soustava....................................  295, 392
Emisní třída..........................................................  45
Expertní mód......................................................  113

F
Filtr čerstvého vzduchu......................................  379
Filtr recirkulace...................................................  379
Funkce dokládky................................................. 235

H
Hasící přístroj.................................................  54, 95
Hladina motorového oleje................................... 302
Hlavní menu.......................................................  107
Hlavní spínač řízení.............................................. 81
Hlavová opěrka..................................................... 66
Hledání poruch pomocí R-Touch........................  402
HOME tlačítko....................................................  107
Hrablo.................................................................  361
Hrubý palivový filtr s el. čerpadlem výměna.......  312
Hydraulická soustava.........................................  269
Hydraulická zařízení...........................................  330
Hydraulické ventily.............................................. 429
Chladící systém..........................................  316, 439
Chladič hydraulického oleje................................ 330

J
Jakékoli neschválené změny a přestavby............  34
Jazyk................................................................... 113
jemný palivový filtr..............................................  312
Jízda...................................................................  152
Jízda po silnici............................................ 154, 160
Jízda vzad v provozním režimu „Pole“:..............  159
Joystick....................................................... 414, 415
Joystick s multifunkční rukojetí (pravý).........  82, 130
Joystik (levý)................................................. 84, 135

K
Kabina řidiče přehled............................................ 61
Kalibrace váhy....................................................  262
Kardanové hřídele..............................................  339
Klávesnice I..........................................................  78
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Klávesnice II.........................................................  79
Klíček zapalování.................................................  84
Klimatizace...........................................  87, 281, 378
Kloubové hřídele................................................. 339
Kódy poruch.......................................................  432
Kompresor..........................................................  272
Kondenzátor klimatizace....................................  378
Kontrola chladící kapaliny................................... 320
Kontrola napájení...............................................  295
Křemičitanová patrona........................................ 322
Křížení překladače.............................................. 192
Křížové klouby....................................................  340
Kyselinovými akumulátory....................................  34

L
likvidace odpadu................................................. 388
Lodní přeprava.....................................................  48
Loketní opěrka...................................................... 67

M
Majáky..................................................................  85
Manuální přimazání............................................  276
Matice kol...........................................................  456
Mazací plán................................................  444, 457
Mikroorganizmy..................................................  316
Minijoystick.........................................................  131
Množství náplní..................................................  439
Mód nakládky KONEC.......................................  238
Mód nakládky ZAČÁTEK.................................... 233
Motorová brzda................................................... 164
Motorový olej......................................................  439
Motorový prostor................................................... 88

N
Náběhové desky příjmového stolu.....................  213
Nabíjení baterií...................................................  420
Nádrž hydraulického oleje..................................  332
Náhradní díly........................................................  15
Nakládání přepravního vozidla...........................  234
Nakládka.............................................................  207
Nákres s rozměry skládky..................................  471
Napínání překladače..........................................  371
Následná úprava výfukových plynů....................  324
Nastavení hloubky příjmu...................................  210
Nastavení limitů spouštění výstrah.....................  119
Nastavení nakládky............................................  108
Nastavení nuly.................................................... 259
Nastavení otáček motoru.................................... 142
Nastavení ventilové vůle....................................  323
Nástupní osvětlení........................................ 90, 127
Navařování šroubovic válců...............................  360
Nebezpečí od el. zařízení....................................  30
Nebezpečí popálení o horké povrchy...................  32
Nebezpečí z pneumatických zařízení...................  32
Nebezpečí způsobená hlukem.............................  31

Nebezpečí způsobená hydraulickými zařízeními.. 32
Nebezpečí způsobená mechanickými vlivy..........  30
Nebezpečí způsobená provozními látkami...........  31
Nebezpečný prostor.............................................  24
Nezávislé topení.........................................  284, 432
Nouzové odpojení baterie............................  91, 296
Nouzový provoz větráku.....................................  430
Nožní spínač........................................................  70

O
Obecné symboly a upozornění............................. 21
Oběh chladiva..................................................... 381
Objem nádrže AdBlue..........................................  45
Objem palivové nádrže......................................... 45
Obrazový přehled.................................................  39
Odkameňovač............................................  224, 368
Odkládací police stropní konzole.......................... 85
Odlehčení bočních dílů příjmu............................ 211
Odlehčení příjmu................................................  210
Odlehčení střední části příjmu............................ 212
Odstavení na delší dobu....................................  385
Odtažení.............................................................  426
Odtažení stroje...................................................  424
Odvod kondenzátu.............................................  380
Odvzdušnění palivového systému......................  315
Ohebný kabelový přívod..................................... 375
Ohřev nádrže hydraul. oleje...............................  294
Ochrana zdraví.....................................................  28
Ochranné a........................................................... 35
Olejový chladič pro rozdělovací převodovku čerpa-
del.......................................................................  330
Omezení rychlosti............................................... 154
Omezení výkonu................................................. 144
Osobní ochranné pomůcky................................... 33
Ostřik vodou.......................................................  244
Osvětlení motorového prostoru............................  88
Ovládací prvky.................................................... 417
Ovládání osvětlení..............................................  126

P
Pamět chybových kódů motoru..........................  413
Pamět chybových kódů stroje............................  412
Parkovací brzda.........................................  164, 428
Planetový převod................................................ 343
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