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Wstęp

Gratulujemy zakupu nowej maszyny firmy ROPA. Prosimy o dokładnie zapoznanie
się z niniejszą instrukcją obsługi. Instrukcja jest przeznaczona przede wszystkim dla
osoby kierującej maszyną. Instrukcja zawiera wszystkie dane wymagane dla bez-
piecznej obsługi maszyny, informuje o jej bezpiecznym użytkowaniu oraz zawiera
wskazówki dotyczące praktycznego zastosowania maszyny, jak i pomocy w nagłych
sytuacjach oraz czyszczenia maszyny. Konkretne wskazówki dotyczące bezpiecz-
nej pracy opierają się na obowiązujących w momencie przekazania do druku instruk-
cji przepisów bezpieczeństwa oraz zasad BHP. W przypadku pytań dotyczących
maszyny, jej pracy lub zamawiania części zamiennych należy kontaktować się z naj-
bliższym przedstawicielem firmy ROPA lub bezpośrednio z producentem:

ROPA Fahrzeug- und Maschinenbau GmbH

Sittelsdorf 24

D-84097 Herrngiersdorf

Telefon serwis + 49 – 87 85 – 96 01 201
Telefon części zamienne + 49 – 87 85 – 96 01 202
Telefaks + 49 – 87 85 – 566
Internet www.ropa-maschinenbau.de
E-Mail serwis Kundendienst@ropa-maschinenbau.de
E-Mail części zamienne Bestellung@ropa-maschinenbau.de

Ważne wskazówki

Oryginalne części zamienne firmy ROPA są wykonane specjalnie z myślą o zaku-
pionej maszynie. Spełniają one wysokie wymagania firmy ROPA odnośnie bezpie-
czeństwa i ich niezawodności. Producent przypomina, że części lub akcesoria nie-
autoryzowane przez firmę ROPA nie mogą być stosowane w maszynach tej firmy,
w przeciwnym wypadku może pogorszyć się bezpieczeństwo oraz gotowość do
pracy zakupionej maszyny. Producent maszyny nie może ponosić odpowiedzial-
ności za tego rodzaju zmiany. W przypadku samodzielnej przebudowy maszyny
traci się wszelkie prawa gwarancyjne! Dodatkowo ważność może utracić deklara-
cja zgodności (znak CE) lub inne urzędowe zezwolenia. Dotyczy to także usuwania
fabrycznie zamontowanych plomb lub pieczęci.

OSTRZEŻENIE

Na skutek używania niefachowo zainstalowanych urządzeń elektronicznych (np.
nadajniki radiowe lub inne urządzenia, które emitują promieniowanie elektromagne-
tyczne) może dojść w rzadkich przypadkach do poważnych zakłóceń w podzespo-
łach elektronicznych zamontowanych w maszynie lub też do nieprawidłowego działa-
nia maszyny. W przypadku tego rodzaju zakłóceń może dojść do nagłego zatrzymania
maszyny lub wykonywania niepożądanych funkcji.

W takich przypadkach należy bezzwłocznie wyłączyć źródła zakłóceń i zatrzymać
maszynę.
W razie potrzeby poinformować firmę ROPA lub najbliższy autoryzowany punkt
serwisowy firmy ROPA.
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Wstęp

Wszelkie prace serwisowe i określone prace konserwacyjne w silniku mogą wyko-
nywać wyłącznie firmy lub osoby, które są do tego wyraźnie upoważnione przez
MTU lub Mercedes-Benz. Osoby lub firmy wykonujące te prace mają obowiązek
odpowiedniego potwierdzenia dokumentów serwisowych firmy Mercedes-Benz.
Bez prawidłowo wypełnionych dokumentów serwisowych wygasają wszelkie rosz-
czenia gwarancyjne ze strony producenta silnika.
Producent zastrzega sobie wyraźnie prawo do wprowadzania bez szczególnej
zapowiedzi zmian technicznych, które służą poprawie produkowanych przez niego
maszyn lub zwiększają ich standard bezpieczeństwa.
Wszystkie dane odnośnie kierunków zawarte w niniejszej instrukcji (z przodu, z
tyłu, z prawej strony, z lewej strony) odnoszą się do widoku w kierunku jazdy do
przodu. W przypadku składania zamówień na części zamienne oraz pytań tech-
nicznych należy zawsze podawać numer fabryczny maszyny. Numer fabryczny jest
umieszczony na tabliczce znamionowej oraz na ramie pojazdu nad tabliczką zna-
mionową.
Wszelkie prace konserwacyjne i czyszczenie należy wykonywać zgodnie z obowią-
zującymi przepisami. Należy dokładnie przestrzegać zaleceń podanych w niniej-
szej instrukcji obsługi i pamiętać o odpowiednio wcześniejszej wymianie części
eksploatacyjnych lub odpowiednio wczesnym przeprowadzeniu napraw. Maszynę
należy konserwować lub uruchamiać zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Proszę korzystać z długoletniego doświadczenia, jakie firma ROPA zebrała w
zakresie techniki wyorywania oraz ładowania buraków cukrowych i zastosowała
w zakupionej maszynie i prawidłowo obsługiwać urządzenie. Należy pamiętać, że
wszelkie zaniedbania w zakresie prac konserwacyjnych i czyszczenia prowadzą
nieodzownie do strat wydajności oraz czasu.
Zwracać uwagę na niespodziewane dźwięki i zlecać natychmiastowe ich usuwa-
nie przed ponownym uruchomieniem maszyny, ponieważ w przeciwnym wypadku
może dojść do poważnych uszkodzeń maszyny lub drogich napraw.
Należy przestrzegać obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz aktualnych
przepisów BHP.
Co najmniej jeden egzemplarz niniejszej instrukcji obsługi musi być zawsze do dys-
pozycji autoryzowanego personelu i to przez cały czas istnienia maszyny. Należy
zadbać o to, aby instrukcja obsługi przekazana była - np. w przypadku sprzedaży
maszyny - wraz z maszyną.

Zwracamy uwagę na fakt, że wszelkie szkody powstałe na skutek nieprzestrzegania
zaleceń podanych w niniejszej instrukcji obsługi lub też na skutek niepełnego stoso-
wania się do nich, nie są objęte gwarancją i nie są pokrywane z tytułu rękojmi. Cho-
ciaż niniejszy podręcznik jest dokładną instrukcją obsługi, to we własnym interesie
należy zapoznać się dokładnie i bez pośpiechu z obsługą całej maszyny.
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Tabliczka znamionowa i ważne dane

1.1 Tabliczka znamionowa i ważne dane

Tabliczka znamionowa (2) maszyny znajduje się po prawej stronie pojazdu, na ramie
pojazdu w pobliżu koła przedniego za numerem fabrycznym (1).

2 1

Proszę wpisać na poniższej ilustracji tabliczki znamionowej dane Państwa maszyny.
Te dane przydadzą się podczas zamawiania części zamiennych.
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Numer seryjny silnika wysokoprężnego

1.2 Numer seryjny silnika wysokoprężnego

1

Numer seryjny silnika wysokoprężnego (1) znajduje się na bloku silnika obok tarczy
pasowej wału korbowego.
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Deklaracja zgodności

1.3 Deklaracja zgodności

Deklaracja zgodności jest częścią oddzielnej dokumentacji i zostanie przekazana przy
dostawie maszyny.

Oznakowanie CE jest integralną częścią tabliczki znamionowej.

ROPA Maus5

od 2014
od 8*1151

RM5

Kierownik Działu Konstrukcyjnego

01. Wrzesień 2015
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Bezpieczeństwo
Ogólne symbole i wskazówki

2.1 Uwagi ogólne
Niniejsza maszyna zbudowana jest zgodnie z aktualnym stanem techniki, a jej bezpie-
czeństwo zostało sprawdzone.

Maszyna jest zgodna z normami CE i odpowiada wytycznym Unii Europejskiej o wol-
nym obrocie towarów wewnątrz Unii Europejskiej lub Europejskiej Wspólnoty Gospo-
darczej.

Zmiany w maszynie mogą być przeprowadzanie tylko za pozwoleniem producenta,
w przeciwnym razie gwarancja traci swoją ważność. Ponadto można utracić dopusz-
czenie do ruchu, a inne dopuszczenia maszyny mogą utracić ważność. Należy ściśle
przestrzegać dołączonej instrukcji obsługi. Producent nie ponosi odpowiedzialności
za szkody spowodowane nieprawidłowym obchodzeniem się z maszyną, użytkowa-
niem niezgodnym z przeznaczeniem, nieprawidłowym lub niefachowym uruchomie-
niem lub niewystarczającą konserwacją i pielęgnacją przez klienta. Podczas eksplo-
atacji maszyny należy zadbać o to, aby maszyna była używana tylko w technicznie
nienagannym stanie, ze świadomością zagrożeń.

2.2 Obowiązki użytkownika maszyny
Właściciel maszyny, który korzysta z maszyny lub osoba przez niego upoważniona,
jest zobowiązany:

do przestrzegania obowiązujących europejskich i krajowych przepisów BHP.
do pouczenia kierowcy maszyny odnośnie spoczywających na nim obowiązków
dotyczących bezpiecznego kierowania maszyną w ruchu drogowym. Powyższe
informacje należy przekazywać za każdym razem przed rozpoczęciem każdego
sezonu. Pouczenie należy potwierdzić podpisem właściciela maszyny oraz pouczo-
nego kierowcy maszyny. Właściciel ma obowiązek przechowywania złożonych
podpisów przez okres przynajmniej 1 roku.
do przeszkolenia kierowców maszyny przed pierwszym użyciem w obsłudze lub w
bezpiecznym obchodzeniu się z maszyną.

Druki pouczenia znajdują się w rozdziale 9 niniejszej instrukcji obsługi (potwierdze-
nie pouczenia kierowcy maszyny). W razie potrzeby skopiować je przed ich wypełnie-
niem.

2.3 Ogólne symbole i wskazówki

W niniejszej instrukcji obsługi dotyczącej bezpieczeństwa użyto poniższych symboli i
wskazówek. Ostrzegają one przed możliwymi obrażeniami osób lub szkodami mate-
rialnymi lub też stanowią wskazówki ułatwiające pracę.

NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Ten symbol ostrzega przed bezpośrednio grożącymi sytuacjami niebezpiecznymi,
które mogą prowadzić do śmierci lub bardzo poważnych obrażeń ciała. Takie niebez-
pieczeństwo może pojawić się zawsze wtedy, kiedy użytkownik maszyny nie będzie
przestrzegał zaleceń odnośnie obsługi i pracy z maszyną lub też będzie je przestrze-
gać niedokładnie.
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Bezpieczeństwo
Ogólne symbole i wskazówki

OSTRZEŻENIE

Ten symbol ostrzega przed możliwą niebezpieczną sytuacją, która może prowadzić
do poważnych obrażeń ciała lub nawet do śmierci. Takie niebezpieczeństwo może
pojawić się zawsze wtedy, kiedy użytkownik maszyny nie będzie przestrzegał zaleceń
odnośnie obsługi i pracy z maszyną lub też będzie je przestrzegać niedokładnie.

OSTROŻNIE

Ten symbol ostrzega przed możliwością wystąpienia niebezpiecznych sytuacji, które
mogą prowadzić do poważnych obrażeń ciała oraz innych poważnych szkód mate-
rialnych. Nieprzestrzeganie tych wskazówek może prowadzić do utraty gwarancji.
Takie niebezpieczeństwo może pojawić się zawsze wtedy, kiedy użytkownik maszyny
nie będzie przestrzegał zaleceń odnośnie obsługi i pracy z maszyną lub też będzie je
przestrzegać niedokładnie.

UWAGA

Ten symbol ostrzega przed możliwością wystąpienia niebezpiecznych sytuacji, które
mogą prowadzić do poważnych obrażeń ciała oraz innych poważnych szkód mate-
rialnych. Nieprzestrzeganie tych wskazówek może prowadzić do utraty gwarancji.
Takie niebezpieczeństwo może pojawić się zawsze wtedy, kiedy użytkownik maszyny
nie będzie przestrzegał zaleceń odnośnie obsługi i pracy z maszyną lub też będzie je
przestrzegać niedokładnie.

WSKAZÓWKA

Ten symbol zwraca uwagę na szczególne cechy. W ten sposób można ułatwić sobie
pracę.

(1) Numery pozycji
Numery pozycji w ilustracjach znajdują się w nawiasach (1) i są pogrubione.

- Sposób postępowania
Zdefiniowane kroki postępowania ułatwią Państwu właściwe i bezpieczne użytkowanie
urządzenia.

2.3.1 Symbole bezpieczeństwa

Symbole bezpieczeństwa pokazują w sposób graficzny źródła zagrożeń.

Ostrzeżenie przed ogólnym zagrożeniem
Niniejszy znak ostrzegawczy umieszczony jest przed czynnościami, które zawierają
wiele przyczyn prowadzących do zagrożeń.

Ostrzeżenie przed niebezpiecznym napięciem elektrycznym
Niniejszy znak ostrzegawczy umieszczony jest przed czynnościami, przy których ist-
nieje niebezpieczeństwo porażenia prądem, ewentualnie z skutkiem śmiertelnym.
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Bezpieczeństwo
Użycie zgodne z przeznaczeniem

Ostrzeżenie przed obracającymi się otwartymi pasami
Niniejszy znak ostrzegawczy umieszczony jest przed czynnościami, przy których ist-
nieją zagrożenia spowodowane pracującymi i odkrytymi pasami lub łańcuchami, ewen-
tualnie z skutkiem śmiertelnym.

Ostrzeżenie przed gorącymi powierzchniami i gorącymi płynami
Niniejszy znak ostrzegawczy umieszczony jest przed czynnościami, którym towarzy-
szy zagrożenie gorącymi powierzchniami i gorącymi płynami.

Ostrzeżenie przed groźbą eksplozji w zakresie akumulatorów
Niniejszy znak ostrzegawczy umieszczony jest przed czynnościami, przy których ist-
nieją zagrożenia spowodowane żrącymi płynami lub gazami.

Ostrzeżenie przed możliwością upadku
Niniejszy znak ostrzegawczy umieszczony jest przed czynnościami, którym towarzy-
szy zagrożenie upadkiem, ewentualnie z skutkiem śmiertelnym.

Ostrzeżenie przed polami magnetycznymi
Niniejszy znak ostrzegawczy umieszczony jest przed czynnościami, którym towarzy-
szy zagrożenie polami/zakłóceniami elektromagnetycznymi.

Ostrzeżenie przed zmiażdżeniem
Niniejszy znak ostrzegawczy umieszczony jest przed czynnościami, którym towarzy-
szy zagrożenie zmiażdżeniem, ewentualnie z skutkiem śmiertelnym.

Ostrzeżenie przed zmiażdżeniem
Niniejszy znak ostrzegawczy umieszczony jest przed czynnościami, którym towarzy-
szy zagrożenie zmiażdżeniem, ewentualnie z skutkiem śmiertelnym.

2.4 Użycie zgodne z przeznaczeniem

Maszyna jest przeznaczona wyłącznie:
do przeładunku i doczyszczania buraków cukrowych oraz podobnych roślin okopo-
wych.

Do użycia zgodnego z przeznaczeniem należy również poruszanie się maszyną po
drogach publicznych w ramach obowiązujących przepisów kodeksu drogowego. Do
tego zakresu należy zarówno jazda do przodu, jak i jazda do tyłu. Każde inne uży-
cie maszyny jest uznawane za niezgodne z przeznaczeniem i tym samym jest zabro-
nione.

2.4.1 Przewidywalne użycie niezgodne z przeznaczeniem

Informujemy stanowczo również o tym, że maszyna nie służy do ciągnięcia przyczep,
holowania lub wyciągania innych pojazdów, do ciągnięcia lub przesuwania bądź trans-
portowania jakichkolwiek ciężarów oraz jakichkolwiek innych ładunków.
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2.5 Strefa zagrożenia

Przebywanie w trakcie pracy maszyny w strefie zagrożenia jest wzbronione. W razie
niebezpieczeństwa obsługujący ma obowiązek bezzwłocznego wyłączenia maszyny
i wezwania do opuszczenia niebezpiecznego obszaru. Maszynę wolno uruchomić
ponownie dopiero w momencie, kiedy w strefie zagrożenia nikogo nie będzie.

Osoby, które chcą zbliżyć się do maszyny podczas jej eksploatacji, muszą wyraźnie
przekazać swój zamiar operatorowi (np. wołając lub dając uzgodniony wcześniej znak
ręką), aby uniknąć nieporozumień. W momencie uruchomienia maszyny dochodzi do
zagrożenia obszaru w obrębie maszyny, który przedstawiony jest na poniższej ilustra-
cji. Po wejściu osoby trzeciej do tej strefy należy bezzwłocznie wyłączyć maszynę i
wezwać tą osobę do natychmiastowego jej opuszczenia. Maszynę wolno uruchomić
ponownie dopiero w momencie, kiedy w strefie zagrożenia nikogo nie będzie.

Celem przeprowadzenia prac konserwacyjnych i kontrolnych osoby do tego autory-
zowane mogą wchodzić w obszary zagrożeń i to po dokładnym uzgodnieniu z osobą
obsługującą maszynę. Przed wejściem w obszary zagrożeń osoby te muszą być
dokładnie pouczone o możliwości wystąpienia zagrożeń. Wszystkie czynności wyko-
nywane między osobą obsługującą maszynę a tą osobą należy dokładnie uzgodnić
i to od samego początku. Wszystkie prace konserwacyjne, naprawcze, nastawcze
i kontrolne na maszynie należy wykonywać - jeśli to technicznie możliwe - zawsze
na w pełni unieruchomionej maszynie i wyłączonym silniku. Personel obsługujący
maszynę jest przy tym odpowiedzialny za to, aby maszyna nie została uruchomiona
przez osoby do tego niepowołane, nieumyślnie lub wbrew uprzednim uzgodnieniom.
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NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Osoby przebywające w strefie zagrożenia są narażone na odniesienie bardzo poważ-
nych obrażeń ze śmiercią włącznie. Szczególnie w obrębie stołu podbierającego może
dojść do wciągnięcia części ciała, elementów ubioru lub przedmiotów. Doprowadzić
to może do oderwania i poćwiartowania części ciała. Przedmioty mogą zostać wcią-
gnięte i zniszczone przez walce lub mogą doprowadzić do poważnego uszkodzenia
stołu podbierającego maszyny.

Obsługujący jest zobowiązany do natychmiastowego zatrzymania maszyny, jeżeli
tylko w strefie pojawią się jakieś osoby lub zwierzęta, lub kiedy przedostaną się
obce przedmioty.
Zabrania się ręcznego zbierania buraków cukrowych, które nie zostały zebrane
przez maszynę, dopóki maszyna nie zostanie wyłączona.
Przed przystąpieniem do prac konserwacyjnych i naprawczych należy wyłączyć sil-
nik i wyciągnąć ze stacyjki kluczyk.
Proszę koniecznie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi i przestrzegać wskazó-
wek odnośnie bezpieczeństwa.
Przy tych czynnościach dochodziło w przeszłości do ciężkich wypadków. Przeby-
wanie pod podniesionymi elementami maszyny lub w obrębie pracy wychylających
się części maszyny jest bardzo niebezpieczne i dlatego też zabronione.

WSKAZÓWKA

Zalecamy użytkownikowi maszyny poinformowanie wszystkich osób obecnych pod-
czas przeładunku o możliwych zagrożeniach. Do tego celu służą wskazówki znajdu-
jące się w załączniku. Stronę ze wskazówkami należy w razie potrzeby skopiować i
wręczyć zainteresowanym. Dla własnego bezpieczeństwa oraz jako ochrona przed
możliwymi roszczeniami regresywnymi odbiór arkusza należy potwierdzić pisemnie
przez odbierających.

Wszystkie miejsca, które stanowią możliwe źródło zagrożeń, są oznakowane dodat-
kowe odpowiednimi naklejkami (piktogramami). Piktogramy wskazują na możliwe
zagrożenia. Stanowią one część instrukcji obsługi. Naklejki muszą być czyste i czy-
telne. Naklejki dotyczące bezpieczeństwa, które są uszkodzone lub są nieczytelne,
należy bezzwłocznie wymienić na nowe. Znaczenie piktogramów podano na następ-
nej stronie. Dodatkowo przy każdym piktogramie znajduje się sześciocyfrowy numer.
Jest to numer artykułu do zamawiania firmy ROPA. Dany piktogram można zamó-
wić u producenta podając znajdujący się pod nim numer. Podana w nawiasach liczba
jest wydrukowana na danej naklejce. Ułatwia to przyporządkowanie piktogramu i jego
identyfikację.
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2.6 Naklejki bezpieczeństwa na maszynie
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355007100 (1)
Przed uruchomieniem maszyny
przeczytać instrukcję obsługi i stoso-
wać się do wszystkich wskazówek
bezpieczeństwa.

355007900 (04)
Zagrożenia pod ciężarami. Nie
należy nigdy przebywać pod tym
elementem budowy.

355007700 (25)
Ryzyko wciągnięcia części ciała. Nie
wolno dotykać obracających się wal-
ców. Nie wchodzić na walce. Nie
wchodzić na powierzchnię ładowa-
nia przy włączonym napędzie i pra-
cującym silniku.

355006300 (33)
Zagrożenie przez części wyrzucane
w trakcie pracy silnika. Zachować
wystarczający odstęp!

355007000 (34)
Przed przystąpieniem do prac kon-
serwacyjnych i napraw wyłączyć sil-
nik i wyciągnąć kluczyk ze stacyjki.
Przeczytać instrukcję i stosować się
do wskazówek bezpieczeństwa.

355006800 (39)
Zagrożenie przez prąd elektryczny!
Zachować bezpieczny odstęp do
przewodów wysokiego napięcia.

355008100 (40)
Ryzyko wypłynięcia cieczy znajdu-
jących się pod wysokim ciśnieniem.
Przed przystąpieniem do prac kon-
serwacyjnych i napraw przeczytać
instrukcję obsługi i przestrzegać
wskazówek bezpieczeństwa.

355006900 (41)
Zagrożenie poparzeniem przez
gorące powierzchnie! Zachować
bezpieczny odstęp do gorących
powierzchni!

355007300 (50)
Zagrożenie przez opadające ele-
menty maszyny. Nie wchodzić nigdy
do obszaru niebezpiecznego z pod-
niesionymi i niezabezpieczonymi
elementami maszyny.

355006400 (52)
Zagrożenie wskutek niezamie-
rzonego odjechania maszyny.
Przed odstawieniem zabezpieczyć
maszynę podkładając pod koła kliny.
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355007400 (06)
Zagrożenie przez wychy-
lające się elementy
maszyny. Nigdy nie
przebywać w obszarze
wychyłu części maszyny.

355007800 (11)
Zagrożenie przez osu-
wające się elementy
maszyny! Przebywanie
w obszarze niebezpiecz-
nym dozwolone tylko przy
zamontowanym zabez-
pieczeniu siłowników.

355007200 (15)
Zagrożenie przez obraca-
jące się części. Nie wkła-
dać rąk do obracającego
się ślimaka. Ryzyko wcią-
gnięcia ubrań lub czę-
ści ciała. Nie otwierać ani
nie zdejmować w trakcie
pracy zabezpieczeń.

355006500 (37)
Ryzyko upadku! Jazda
na podestach lub platfor-
mach jest zabroniona.

355008000 (42)
Niebezpieczeństwo
wybuchu. Zbiornik ciśnie-
nia znajduje się pod bar-
dzo wysokim ciśnieniem.
Demontaż i naprawa
wyłącznie wg zaleceń
podanych w instrukcji.

355006700 (44)
Nie wchodzić do obszaru
niebezpiecznego między
agregatami i maszyną.

2.7 Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia
W celu zmniejszenia ryzyka obrażeń u osób i/lub szkód materialnych należy dokładnie
przestrzegać poniższych postanowień i przepisów. Dodatkowo należy bezwzględnie
przestrzegać lokalnie obowiązujących przepisów i postanowień w odniesieniu do bez-
pieczeństwa pracy i bezpiecznego obchodzenia się roboczymi maszynami samojezd-
nymi. Każda osoba pracująca z maszyną musi ze względów bezpieczeństwa przeczy-
tać i zrozumieć niniejszą instrukcję obsługi. Ponadto należy go przeszkolić z zakresu
odnośnych przepisów BHP.

Aby bezpiecznie eksploatować maszynę należy koniecznie przestrzegać odnośnych
państwowych przepisów ochrony zdrowia, BHP lub równoważnych dla niniejszych
przepisów państwowych przepisów BHP w innych państwach członkowskich Unii
Europejskiej lub innych państw objętych umową o Wspólnej Przestrzeni Gospodar-
czej.

Użytkownik jest zobowiązany do nieodpłatnego udostępnienia osobie obsługującej
maszynę obowiązujących przepisów w ich aktualnej wersji.

Maszynę wolno użytkować wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem przy uwzględ-
nieniu zaleceń podanych w niniejszej instrukcji obsługi.
Maszynę należy używać w taki sposób, aby w każdym momencie była zagwaranto-
wana jej stabilność.
Maszyna nie powinna pracować w zamkniętych pomieszczeniach.
Nie wolno wyłączać lub w niedozwolony sposób wpływać na działanie elementów
obsługi i elementów nastawczych maszyny.

30 / 500



Bezpieczeństwo
Postępowanie w razie wypadku

2.8 Wymagania wobec personelu obsługującego i
przeprowadzającego prace konserwacyjne

Samodzielnie prowadzić maszynę i wykonywać prace konserwacyjne mogą wyłącznie
osoby, które są pełnoletnie i które:

posiadają wymagane i ważne prawo jazdy (w przypadku jazdy po drogach publicz-
nych),
nie znajdują się pod wpływem narkotyków, alkoholu lub lekarstw, zmniejszających
w jakikolwiek sposób zdolność reakcji kierowcy maszyny i które swoją zdolność do
pracy udowodniły głównemu użytkownikowi maszyny,
zostały pouczone przez głównego użytkownika maszyny o ich obowiązkach bez-
piecznego odniesieniu do bezpiecznego kierowania maszyną,
zostały pouczone przez głównego użytkownika maszyny odnośnie obowiązków
spoczywających na kierowcy, dotyczących bezpiecznego kierowania maszyną w
ruchu drogowym,
dobrze znają miejsce pracy i można po nich oczekiwać, że powierzone im zadania
wykonają dobrze i
są do tego upoważnione przez głównego użytkownika maszyny.

Personel obsługujący musi przeczytać w całości i zrozumieć instrukcję obsługi
maszyny.

Wszystkie prace konserwacyjne, w stosunku do których obsługujący maszynę nie ma
wyraźnego upoważnienia, mogą być przeprowadzane wyłącznie przez wyznaczony
lub odpowiednio przeszkolony personel serwisowy. Wszelkie czynności mogą być
wykonywane wyłącznie przez osoby, które zostały wyraźnie do tego upoważnione
przez firmę ROPA. W przypadku wątpliwości, czy można daną czynność wykonać
samodzielnie bez ryzyka, należy skontaktować się z producentem.

WSKAZÓWKA

Druki potwierdzające przeszkolenie i pouczenie odnośnie bezpiecznej pracy dla per-
sonelu obsługującego i wykonującego prace konserwacyjne są dołączone do niniej-
szej instrukcji obsługi. W razie potrzeby skopiować je przed ich wypełnieniem.

2.9 Używanie drabinki

Ze względów bezpieczeństwa na drabinkę do wchodzenia należy wchodzić tak, aby
twarz była skierowana w stronę maszyny. Podczas wchodzenia i schodzenia zawsze
trzymać obiema rękami poręczy i podczas korzystania z drabinki zawsze mocno trzy-
mać się poręczy.

Znajdujący się na górnym końcu drabinki pałąk bezpieczeństwa służy jako zabezpie-
czenie przed upadkiem. Zwrócić koniecznie uwagę, aby pałąk ten zamykał się auto-
matycznie i w żadnym wypadku nie był zablokowany. Ze względów bezpieczeństwa
pałąk ten nie może być stale otwarty.

2.10 Postępowanie w razie wypadku
W razie wypadków z obrażeniami u osób należy maszynę bezzwłocznie wyłączyć.
Kiedy będzie to potrzebne przeprowadzić niezbędne czynności związane z pierwszą
pomocą, wezwać pomoc medyczną i ewentualnie poinformować najbliższego dostęp-
nego przełożonego.
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2.11 Postępowanie z częściami, paliwami i środkami pracy
Podczas obchodzenia się z paliwami i materiałami pomocniczymi należy zawsze
nosić odpowiednie ubranie ochronne, które zapobiegnie możliwemu kontaktowi z
tymi materiałami lub taki kontakt zminimalizuje.
Uszkodzone, wymontowane stare części należy zbierać i sortować wg rodzaju
materiału i dostarczyć do punktu zajmującego się utylizacją.
Pozostałości olejów, tłuszczy, rozpuszczalników oraz środków czyszczących
należy zebrać i przechowywać w sposób bezpieczny i przyjazny dla środowiska do
odpowiednich i zgodnych z przepisami zbiornikach i utylizować w sposób przyjazny
dla środowiska zgodnie z obowiązującymi miejscowymi przepisami.

2.12 Pozostałe zagrożenia
Pozostałe zagrożenia to zagrożenia specjalne, których nie da się wyeliminować
pomimo bezpiecznej konstrukcji. Te pozostałe zagrożenia nie są jawnie rozpozna-
walne i mogą stanowić źródło możliwych obrażeń lub zagrożenia dla zdrowia.

Jeśli wystąpią pozostałe zagrożenia, należy natychmiast przerwać eksploatację
maszyny i ew. poinformować przełożonego, który odpowiada za maszynę. Podejmie
on dalsze decyzje i niezbędne działania, aby usunąć zagrożenie, które się pojawiło. W
razie potrzeby poinformować producenta maszyny.

2.13 Zagrożenia na skutek wpływów mechanicznych

NIEBEZPIECZEŃSTWO!

W trakcie pracy maszyny istnieje zagrożenie życia przez odkryte, obracające się
części maszyny (wał Kardana, wały, walce i taśmy transportowe) oraz wiszące
podzespoły.
Obracające się części oraz odrywające się elementy maszyny mogą prowadzić do
bardzo poważnych obrażeń: zgnieceń, oderwania części ciała oraz złamania kości. Te
obrażenia mogą w szczególnie ciężkich przypadkach prowadzić do śmierci. Podczas
przeładunku istnieje w obrębie stołu podbierającego wysokie zagrożenie przez obra-
cające się walce.

– Ochrona przed tymi zagrożeniami polega na zachowaniu odpowiedniego bezpiecz-
nego odstępu, na stałym zachowywaniu ostrożności oraz poprzez noszenie odpo-
wiedniego ubrania ochronnego.
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2.14 Zagrożenia przez układ elektryczny

NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Niebezpieczeństwo dla życia spowodowane przez napięcie elektryczne.
Kable i inne elementy są pod napięciem elektrycznym. Istnieje ryzyko porażeń z skut-
kiem śmiertelnym. Złącza elektryczne są pod napięciem nawet po wyłączeniu.

– Prace w układzie elektrycznym maszyny wykonywane mogą być wyłącznie przez
wykształconych elektryków.

– Należy regularnie kontrolować układ elektryczny: luźnie połączenia należy wzmoc-
nić a uszkodzone przewody elektryczne i kable natychmiast wymienić.

Podczas prac przy układzie elektrycznym istnieje zagrożenie poprzez:
Bezpośredni kontakt z przewodzącymi prąd elementami lub częściami, które ze
względu na usterki przewodzą prąd elektryczny.
Przez naładowane elektrostatycznie części.
Podczas prac przy przewodzącymi prąd elementach, przewodach lub kablach
konieczna jest obecność drugiej osoby, która w przypadku wypadku potrafi wyłą-
czyć prąd wyłącznikiem głównym.
Nigdy nie czyścić elementów elektrycznych wodą lub podobnymi płynami.
Nie dotykać elementów przewodzących prąd w obrębie maszyny i poza nią.
Przed przystąpieniem do pracy przy maszynie wyłączyć maszynę wyłącznikiem
głównym, sprawdzić czy nie płynie prąd i zabezpieczyć przed ponownym włącze-
niem.
Przed otwarciem szaf i urządzeń elektrycznych sprawdzić wszystkie elementy
mogące akumulować lub wyładować ładunki elektryczne oraz upewnić się, że nie
są one pod napięciem.
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2.15 Zagrożenia stwarzane przez paliwa, oleje i smary

OSTRZEŻENIE

Oleje, paliwa i smary mogą spowodować następujące urażenia:

Zatrucia wskutek wdychania oparów paliwa
Alergie poprzez bezpośredni kontakt z paliwami, olejami i smarami,
Zagrożenie pożarem lub wybuchem wskutek palenia papierosów, używania ognia
lub otwartego źródła światła podczas kontaktu z paliwem, olejem lub smarem.

Zapobieganie wypadkom:
– Podczas pracy z paliwem lub olejem palenie papierosów lub używanie ognia lub

otwartych źródeł światła jest surowo wzbronione. Oleje i paliwa wolno przechowy-
wać wyłącznie w odpowiednich i dopuszczonych do tego celu zbiornikach.

– Nie wystawiać pojemników z paliwem na bezpośrednie działanie promieni słonecz-
nych.

– Pojemniki z paliwem należy zawsze przechowywać w zacienionym miejscu.
– Podczas pracy z paliwem należy zachować najwyższą ostrożność. Dokładnie sto-

sować się do obowiązujących przepisów bezpieczeństwa odnośnie pracy z pali-
wami.

– Nasączone paliwem ubranie należy bezzwłocznie zdjąć z siebie i przewietrzyć w
odpowiednim miejscu.

– Nasączone paliwem lub olejem szmaty należy przechowywać w odpowiednich i
zgodnych z przepisami pojemnikach oraz utylizować je w sposób przyjazny dla śro-
dowiska.

– Podczas przelewania paliwa lub oleju należy używać odpowiednich lejków.
– Unikać kontaktu skóry z paliwem, olejami lub smarem! W razie potrzeby założyć

odpowiednie rękawice ochronne.
– Paliwo lub olej należy przelewać na zewnątrz lub w dobrze wentylowanych miej-

scach.

WSKAZÓWKA

Ryzyko zatrucia środowiska na skutek wypływającego paliwa lub oleju!
Niebezpieczeństwo zanieczyszczenia ziemi lub wody.

Środki zapobiegawcze:
– Pojemniki z paliwem lub olejem należy dokładnie zamykać.
– Puste pojemniki utylizować zgodnie z przepisami i w sposób przyjazny dla środowi-

ska.
– Mieć w pogotowiu odpowiednie środki neutralizujące i w razie potrzeby od razu ich

użyć.
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2.16 Zagrożenie hałasem

OSTRZEŻENIE

Hałas
Hałas może być przyczyną utraty słuchu (głuchota), pogorszenia słuchu, zaburzeń
zdrowotnych, jak na przykład zaburzeń równowagi lub świadomości, również zakłóceń
w pracy układu krążeniowego człowieka. Hałas może prowadzić do zaburzeń koncen-
tracji. Dodatkowo wysoki poziom hałasu może utrudniać komunikację między perso-
nelem obsługującym oraz komunikację z otoczeniem. Pogorszeniu lub całkowitemu
wyłączeniu może ulec odbiór sygnałów akustycznych.

Możliwości ochrony
– Nosić odpowiednią ochronę słuchu (wata, zatyczki do uszu, nauszniki lub hełmy).
– Zachować odpowiedni odstęp do pracującej maszyny.

Możliwe przyczyny:
Szum impulsowy (< 0,2 s; > 90 dB(A))

Odgłosy maszyny ponad 90 dB (A)

2.17 Zagrożenia przez układ hydrauliczny

OSTRZEŻENIE

Olej hydrauliczny może być przyczyną podrażnień skóry. Wyciekający olej hydrau-
liczny może zanieczyścić środowisko naturalne. W układach hydraulicznych wystę-
pują bardzo wysokie wartości ciśnień i częściowo wysokie temperatury. Wycieka-
jący pod ciśnieniem olej hydrauliczny może przenikać do ciała przez skórę i być przy-
czyną bardzo poważnych uszkodzeń tkanki i poparzeń. W przypadku niewłaściwej
obsługi układu hydraulicznego może dojść do wyrzucania z dużą siłą narzędzi i części
maszyn oraz do poważnych obrażeń.

Możliwości ochrony
– Wszystkie przewody wężowe w układzie hydraulicznym sprawdzać pod kątem

uszkodzeń i ich ogólnego stanu oraz bezzwłocznie zlecić wymianę uszkodzonych
przewodów odpowiednio przeszkolonemu personelowi.

– Przewody wężowe należy regularnie sprawdzać i wymieniać zgodnie z przyjętym
zasadami techniki oraz regionalnymi obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i
w razie potrzeby zlecić wymianę na nowe.

– Wszelkie prace przy układzie hydraulicznym może wykonywać wyłącznie odpo-
wiednio i specjalnie przeszkolony personel.

– Przed przystąpieniem do pracy w układzie hydraulicznym należy zredukować do
minimum występujące w nim ciśnienie! Unikać kontaktu skóry z olejem hydraulicz-
nym.
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2.18 Zagrożenia przez układ pneumatyczny

W przypadku uszkodzenia układu pneumatycznego mogą nagle opaść tablice ostrze-
gawcze na zgarniaczu kopców i ciężko zranić osoby przebywające w tym obszarze.

Prace w układzie pneumatycznym maszyny istnieje ryzyko zranienia przez nieoczeki-
wanie wydostające się sprężone powietrze.

– Prace w układzie pneumatycznym maszyny wykonywane mogą być wyłącznie
przez wykształconych specjalistów.

– Podczas prac naprawczych należy pozbawić wszystkie elementy układu pneuma-
tycznego, zbiorniki i przewody ciśnienia i odpowietrzyć je.

2.19 Ryzyko poparzenia przez gorące nośniki/powierzchnie
Ryzyko poparzenia powodowane jest przez:

Gorące powierzchnie (gorące części maszyny).
Gorący olej silnikowy.
Gorący olej hydrauliczny.
Gorący płyn chłodzący.

Możliwości ochrony:
– Schłodzić maszynę, smary i inne środki eksploatacyjne.
– Ubierać rękawice ochronne.
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2.20 Osobiste środki ochrony
Celem zapobieganiu wypadkom nosić należy ciasno przylegające ubranie. Nie nosić
przy pracy krawatów, szali, pierścionków i łańcuszków, które mogłyby się dostać w
obręb poruszających się elementów maszyny. W przypadku długich włosów nosić
należy odpowiednie nakrycie głowy.

Łatwo zapalne przedmioty jak np. zapałki i zapalniczki nie powinny być noszone w kie-
szeni.

Wszystkie osoby przebywające w zakresie pracy maszyny zobowiązane są do nosze-
nia następujących środków ochronnych:

Zawsze
Buty robocze z nieślizgającą się podeszwą.
Ciasno przylegające ubranie robocze.

Dodatkowo przy pracach transportowych im montażowych
Hełm ochronny.

Dodatkowo przy robotach naprawczych
Odporne na cięcia rękawice ochronne.
Krem ochronny (sporządzić plan ochrony skóry).
Okulary ochronne.
Maskę chroniącą oczy i twarz oraz kwasoodporne rękawice (podczas pracy z aku-
mulatorami).
Ciasno przylegające ubranie robocze z długimi rękawami.
Odporne na temperaturę i płyn chłodniczy rękawice ochronne (podczas pracy przy
układzie chłodniczym).
Olejoodporne rękawice robocze (podczas pracy w układach pracujących z olejami).
Podczas prac nad systemem AdBlue okulary ochronne (szczelne okulary koszy-
kowe) i przepisowe rękawice ochronne.

Dodatkowo po przekroczeniu dozwolonego poziomu hałasu
Ochronę słuchu.

Dodatkowo podczas pobytu na drogach publicznych
Kamizelkę ostrzegawczą.

2.21 Wyciek
W przypadku wycieku należy postąpić następująco:
– Wyłączyć układ, w którym nastąpił wyciek i w miarę możliwości pozbawić go ciśnie-

nia.
– Podłożyć pod miejsce wycieku odpowiedni pojemnik.
– Wymienić uszkodzony element/uszczelkę.
– Natychmiast i całkowicie usunąć wyciekający płyn.

37 / 500



Bezpieczeństwo
Wskazówki ogólne dotyczące ogrzewania postojowego

2.22 Wskazówki dotyczące bezpiecznego obchodzenia się z
akumulatorami kwasowymi

Zabronione jest używanie ognia, iskrzenie, palenie papierosów oraz źródła otwar-
tego światła. Unikać iskrzenia przy podłączaniu i odłączaniu odbiorników elektrycz-
nych lub przyrządów pomiarowych podłączanych bezpośrednio do klem akumula-
tora. Przed zdjęciem i założeniem klem wyłączyć głównym wyłącznik akumulatora.
W pierwszej kolejności należy rozłączyć przewód masy. Unikać zwarć w wyniku
niewłaściwego połączenia biegunów oraz prac z płaskimi kluczami. Nie zdejmować
bez potrzeby osłon biegunów akumulatora. Przy podłączaniu kabel masy należy
podłączać jako ostatni.
Nosić odpowiednią ochronę oczu i twarzy!
Kwas oraz akumulator należy przechowywać z dala od dzieci!
Akumulator zawiera żrący kwas. Nosić odpowiednie ubranie ochronne oraz kwaso-
odporne rękawice gumowe. Nie przewracać akumulatora, ponieważ z otworu odpo-
wietrzającego może wypłynąć kwas.
Stosować się do wskazówek producenta akumulatora.

NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Niebezpieczeństwo wybuchu!
Podczas ładowania może gromadzić się silnie wybuchowy gaz.

– Zaleca się zachowanie zwiększonej ostrożności po dłuższej pracy lub ładowaniu
akumulatora przy użyciu prostownika do akumulatorów.

– Należy zawsze pamiętać o odpowiedniej wentylacji.
– Pamiętać o ładowaniu akumulatorów kwasowych przy użyciu wyłącznie dozwolo-

nego prądu ładowania.

2.23 Zakaz samowolnych zmian i przebudowy
Każda samowolna zmiana i przebudowa jest surowo zabroniona.

Wymagają one wyraźnej zgody producenta. Stanowczo zabrania się pomijania, wyłą-
czania i dokonywana jakichkolwiek zmian w mechanicznych, elektrycznych lub pneu-
matycznych urządzeniach służących bezpieczeństwu.

2.24 Wskazówki ogólne dotyczące ogrzewania postojowego

Urządzenia ogrzewania postojowego nie należy używać w pomieszczeniach
zamkniętych (np. garażach i warsztatach bez odciągu spalin), nawet przy użyciu
programowania czy sterowania zdalnego.
Na stacjach benzynowych i przy urządzeniach do tankowania ogrzewanie posto-
jowe musi być wyłączone z powodu groźby eksplozji.
Tam, gdzie tworzyć się mogą łatwo zapalne opary lub kurz (np. w pobliżu magazy-
nów paliw, węgla, drewna lub zboża itp) urządzenie ogrzewania postojowego musi
być wyłączone z powodu groźby eksplozji.
Najpóźniej na początku sezonu grzewczego ogrzewanie postojowe poddać należy
fachowej kontroli.
W przypadku silnego tworzenia się dymu, nietypowych odgłosów lub zapachu
paliwa należy unieruchomić urządzenie grzewcze usuwając bezpiecznik. Urucho-
mić można je dopiero po przeprowadzonej kontroli przez personel Webasto, który
jest do tego typu czynności odpowiednio przeszkolony.
Jako paliwo wolno stosować wyłącznie oleju napędowego.
W obrębie urządzenia grzewczego nie może być przekroczona temperatura 120
°C. Przekroczenie tej temperatury spowodować może trwałe uszkodzenie elektro-
niki.
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2.25 Urządzenie bezpieczeństwa i urządzenia ochronne

Po wykonaniu prac na urządzeniach ochronnych przeprowadzić kontrolę ich funk-
cjonowania i sporządzić odpowiednią dokumentację. Wykonywać regularne kontrole
funkcjonowania urządzeń ochronnych. przestrzegać terminów kontroli.

Urządzenia bezpieczeństwa maszyny składają się z następujących elementów:
Przełącznik awaryjny Not-Aus na konsoli obsługowej.
Układ ostrzegania podczas jazdy wstecz.
Włącznik główny akumulatora.
Wyłącznik awaryjny akumulatora Not-Aus.
Osłony ochronne, drzwi ochronne, wyłączniki bezpieczeństwa.
Wyłączniki bezpieczeństwa.
Światła obrysowe.
Pałąki bezpieczeństwa i pałąki ochronne.

NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Zagrożenie przez nieaktywne urządzenia bezpieczeństwa.
Uszkodzone lub unieruchomione urządzenia bezpieczeństwa spowodować mogę
ciężkie obrażenia ciała i nie mogą zapobiec wypadkom.

– Po wykonaniu prac naprawczo-konserwacyjnych i przed uruchomieniem maszyny
należy koniecznie upewnić się, że wszystkie urządzenia bezpieczeństwa są kom-
pletne i sprawne.

Przegląd

1

3
7

4
5

6

2

(1) Światło obrysowe przód
(2) Wyłącznik awaryjny akumulatora Not-Aus
(3) Pałąk bezpieczeństwa na wejściu
(4) Guma ochronna na doczyszczarce
(5) Pałąk ochronny na wysięgniku załadowczym
(6) Przełączniki awaryjny Not-Aus na konsoli obsługowej
(7) Głośniki zewnętrzne urządzenie akustyczne
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2.26 Wyjście awaryjne
Maszyna nie posiada żadnego specjalnego wyjścia awaryjnego. Jeśli kabina zosta-
nie zniekształcona np. na skutek wypadku, można ją opuścić z reguły przez drzwi
wejściowe, ponieważ wykonane są ona z bezpiecznego szkła. Oszklenie to można
w razie potrzeby zniszczyć przez silne, krótkie uderzenie spiczastym przedmiotem,
dzięki czemu możliwe jest bezproblemowe wyjście z kabiny. W przypadku mocnych
naprężeń szyby - np. podczas zdeformowania kabiny, szyba ta rozpada się i stwarza
tym samym możliwość wyjścia z kabiny.
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3 Zdjęcia poglądowe i dane
techniczne
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Ilustracja poglądowa

3.1 Ilustracja poglądowa

Zadaniem poniższego rysunku jest zaznajomienie Państwa z nazwami najważniej-
szych podzespołów w maszynie.

7 6

1
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910 8
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16 15
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1112

(1) Szafka centralnego układu elektrycznego
(2) Ściana tylna podestu
(3) Filtry powietrza
(4) Zbiornik wyrównawczy płynu chłodniczego
(5) Filtr wlotu powietrza chłodnicy
(6) Komora silnika
(7) Zbiornik oleju hydraulicznego
(8) Schowek na narzędzia
(9) Skrzynia akumulatora
(10) Drabinka
(11) Stopa podporowa
(12) Tarcza zgarniająca
(13) Stół podbierający - część boczna lewa
(14) Pas denny
(15) Zgarniacz kopców (rura teleskopowa)
(16) Zgarniacz pozostałości
(17) Kabina kierowcy
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(18) Zderzak
(19) Zbiornik paliwowy
(20) Ramię przeciwwagi
(21) Wysięgnik załadowczy - przegub
(22) Wysięgnik załadowczy
(23) Część obrotowa wysięgnika załadowczego
(24) Doczyszczarka
(25) Łańcuch prowadzenia energii
(26) Tylna oś
(27) Stół podbierający - część boczna lewa
(28) Stół podbierający - część boczna prawa
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(29) Ramię wychylne
(30) Napęd obrotowy wysięgnika załadowczego
(31) Napęd obrotowy ramienia wychylnego
(32) Część obrotowa wysięgnika załadowczego
(33) Blokada ramienia wychylnego
(34) Siłownik odciążania osi
(35) Schowek pomieszczenia silnika
(36) Blokada ramienia przeciwwagi
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44

43

42

41

38

(37) Blok sterowania - hydraulika robocza II
(38) Gaśnica
(39) Wiadro na smar
(40) Zbiornik instalacji do mycia szyb
(41) Blok sterowania - hydraulika robocza I
(42) Zbiornik AdBlue®
(43) Zbiornik wody (opcja)
(44) Układ wydechowy z SCR-Kat
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51 52 53

54 55

4645

59

45
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(45) Blachy składane
(46) Tarcza zgarniająca
(47) Walec czyszczący 4
(48) Walec czyszczący 3
(49) Walec czyszczący 2
(50) Walec czyszczący 1
(51) Walec transportujący 3
(52) Walec transportujący 2
(53) Walec transportujący 1
(54) Walec czyszczący
(55) Walec podbieracza
(56) Walce podbieracza
(57) Walce transportujące
(58) 4 walce czyszczące
(59) Łamacz lodu

60

(60) Grot
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Maszyna w pozycji do jazdy po drogach
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3.2 Dane techniczne

Nazwa:

Mercedes-Benz-Typ silnika: OM936LA.E4-1

Wzór konstrukcyjny: D 935.912

Poziom emisji spalin zgodnie z 97/68/WE: Poziom IV

Poziom emisji spalin zgodnie z EPA (USA): TIER 4 final

Moc: 260 kW

Maks. moment obrotowy: 1400 Nm/1200-1600 min-1

Znamionowa prędkość obrotowa (producent sil-
nika):
Znamionowa prędkość obrotowa (ROPA):

2400 min-1

2200 min-1

Maksymalne obroty maszyna włączona: 1975 min-1

Rodzaj napędu: Silnik wysokoprężny 4-suwowy,
z wtryskiem bezpośrednim

Pojemność skokowa: 7698 cm³

Napęd jazdy: Bezstopniowo hydrosta-
tyczny w trzech trybach pracy

Tryb pracy „Żółw“: 0-0,7 km/h

Tryb pracy „Zając I”
Tryb pracy „Zając II”

0-10,5 km/h
0-40 km/h (lub

32 km/h albo 25 km/h)

Dwie osie napędzane mechanicznie z blokadą mechanizmu różnicowego.

Masa własna w zależności od wersji wyposaże-
nia:

30 400 - 31 600 kg

Dopuszczalna masa całkowita/obciążenia osi: patrz tabliczka znamionowa

Dopuszczalne obciążenie przedniej osi: patrz tabliczka znamionowa

Dopuszczalne obciążenie osi tył: patrz tabliczka znamionowa

Pojemność baku paliwa silnikowego: 1190 l

Pojemność zbiornika AdBlue: 95 l
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Ogumienie oś przednia: 710/75 R34 
Michelin MegaXBib (178A8)

800/70R32
Michelin CEREXBIB (182A8)

Ogumienie oś tylna: 710/75 R34 
Michelin MegaXBib (178A8)

800/70R32
Michelin CEREXBIB (182A8)

Ogumienie osie dodatkowe: 235/75 R17,5

Alternator: 150 A

Napięcie instalacji elektrycznej pojazdu: 24 V

Pojemność baterii: 2 x 170 Ah

Wydajność przeładunku w t/h przeciętnie ok. 250 / maks. 560

Długość (pozycja jazdy drogowej): 14 970 mm

Szerokość (pozycja jazdy drogowej): 3000 mm
(przy ogumieniu 710/75 R34)

3260 mm
(przy ogumieniu 800/70 R32)

Wysokość (pozycja jazdy drogowej): 4000 mm

Hałas podczas jazdy przy zamkniętej kabinie*) wg.
normy 2009/76/EC: 76 dbA

Hałas podczas postoju przy zamkniętej kabinie*)

wg. normy 2009/76/EC: 57 dbA

Drgania mechaniczne i uderzenia wg normy UNI
EN ISO 2631 aws ≤ 0,5 m/s2

*) gdy kabina jest otwarta, natężenie hałasu jest wyższe, w określonych warunkach
należy nosić słuchawki ochronne.
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3.3 Ciśnienia w oponach

Typ opon min. Zalecenie maks.

1 Oś przednia
710/75 R34 TL 178A8
800/70 R32 TL 182A8

2,7
2,2

3,0
2,4

3,2
2,4

2 Tylna oś
710/75 R34 TL 178A8
800/70 R32 TL 182A8

2,7
2,2

3,0
2,4

3,2
2,4

Pozostałe min. Zalecenie maks.

3/4 Oś dodatkowa
235/75 R17,5

- 8,0 -
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3.4 Szkic transportowy dla transportu niskopodłogowego z
wózkiem transportowym
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Zdjęcia poglądowe i dane techniczne
Zaczepy stabilizacyjne do mocowania ładunku dla transportu niskopodłogo-

wego/wodnego

3.5 Zaczepy stabilizacyjne do mocowania ładunku dla transportu
niskopodłogowego/wodnego

Na przedniej osi znajdują się po prawej i lewej stronie zaczepy, przy pomocy których
przednia oś może być dociągana do podłoża. Również na koźle osi tylnej osi znajdują
się po prawej i lewej stronie zaczepy, przy pomocy których oś ta może być dociągana
do podłoża. Każdy zaczep można obciążyć siłą pociągową wynoszącą 5000 daN.
Łańcuchów napinających itd. nie można przepinać nad elementami konstrukcyjnymi
maszyny.

Prawidłowy pojazd niskopodłogowy do transportu drogowego o minimalnej wysokości
transportowej

Mocowanie na osi przedniej
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Zaczepy stabilizacyjne do mocowania ładunku dla transportu niskopodłogo-
wego/wodnego

Punkt mocowania za osią przednią z lewej

Punkty mocowania na koźle osi tylnej

Przeładunek na statek; obraz wcześniejszego modelu

Maszyna nie jest wyposażona w punkty zaczepowe, za które można ją podnieść. Do
podniesienia np. na statek konieczne będą specjalne, dopuszczone do eksploatacji i
sprawdzone przez Nadzór Techniczny TÜV urządzenia podnoszące.
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4 Opis ogólny
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Opis ogólny
Funkcja

4.1 Funkcja
Niniejsza maszyna do samojezdna maszyna robocza do odbioru, czyszczenia i prze-
ładunku buraków cukrowych z kopców na polu.
Odbieranie buraków następuje za pośrednictwem układu walców. Pierwszy walec
to walec podbieracza, pracuje wiele centymetrów głęboko w ziemi, podbiera buraki i
przenosi je przez walec czyszczący na trzy walce transportujące. Walce transportu-
jące odpowiedzialne są za transport buraka na zewnątrz. Na walcach transportują-
cych umieszczone są zabieraki. Czyszczą one wstępnie buraki i przenoszą je na znaj-
dujące się za nimi cztery obracające się w przeciwnym kierunku walce czyszczące.
Prędkość przednich i tylnych walców ustawiana jest oddzielnie. Kierunek obrotów wal-
ców można rewersować. Zakłócenia pracy maszyny spowodowane przez kamienie są
automatycznie rozpoznawane i usuwane.

Przy pomocy zgarniacza pozostałości, który sterowany jest z kabiny za pośrednic-
twem lewego joysticka, można w razie potrzeby ostatnie buraki wciągnąć na walce
odbierające. Ręczne ich przesuwanie nie jest konieczne.

Na walcach z przodu na maszynie odbywa się główne czyszczenie. Wzajemnie prze-
ciwny kierunek obracania się walców powoduje usuwanie ziemi, chwastów i innych
zanieczyszczeń. Dalsze czyszczenie odbywa się w zależności od wyposażenia
maszyny poprzez taśmę sitową lub doczyszczarkę walcami, które transportują buraki
do wysięgnika załadowczego. Wysięgnik załadowczy przenosi buraki na pojazd trans-
portujący.

W wewnętrznej sieci CAN połączone ze sobą do komputery pokładowe dostarczają
kierowcy informacje, które są wyświetlane na dużym kolorowym terminalu R-Touch.
Wszystkie funkcje maszyny są sterowane i kontrolowane przez jedną osobę z kabiny
kierowcy.
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Opis ogólny
Zakres dostawy

4.2 Zakres dostawy

W zakresie dostawy maszyny znajduje się gaśnica, apteczka pierwszej pomocy, dwa
kliny oraz zestaw narzędzi z pakietem drobnych części. Apteczka znajduje się w kabi-
nie, gaśnica na szafce centralnego układu elektrycznego. Skrzynka narzędziowa znaj-
duje się w schowku pod pomieszczeniem - komorą silnika. Pakiet części zamiennych
znajduje się w schowku w komorze silnika.

1

Schowek w kabinie

(1) Apteczka

2

43

(2) Skrzynia narzędziowa
(3) Schowek pod komorą silnika
(4) Schowki w komorze silnika
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5 Elementy obsługi
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Elementy obsługi
Drabinki wejściowe

5.1 Drabinki wejściowe

NIEBEZPIECZEŃSTWO!

– Podczas pracy maszyny nie mogą przebywać na platformie przed kabiną kierowcy
oraz w kabinie kierowcy żadne osoby.

– Na drabinki oraz na maszynę wolno wchodzić tylko, gdy maszyna stoi!

Używać drabinek patrz Strona 31

5.1.1 Drabinka wejściowa kabiny kierowcy

1

1

Drabinka wejściowa do kabiny kierowcy w pozycji jazdy drogowej lub w trybie przeła-
dunku

(1) Drabinka wejściowa do kabiny kierowcy

– Drabinka (1), wychyla się po włączeniu trybu pracy żółw,
przy przełączeniu na tryb pracy zając wciągana jest ona w kontury pojazdu.
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Drabinki wejściowe

5.1.2 Schody pomocnicze na zbiorniku paliwa

2

1

3

Schody pomocnicze na zbiorniku paliwa w pozycji drogowej lub rozłożone do tanko-
wania

(1) Pałąk ochronny
(2) Dźwignia blokowania
(3) Schody pomocnicze

OSTRZEŻENIE

Ryzyko upadku!
Schody pomocnicze na zbiorniku paliwa używane mogą być tylko do tankowania
maszyny i do smarowania poprzez blok smarowania.

– Przebywanie dozwolone jest tylko i wyłącznie w obrębie pałąka ochronnego.
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Podpora cylindryczna kabiny kierowcy

5.2 Podpora cylindryczna kabiny kierowcy

Kabinę kierowcy można podnosić lub opuszczać tylko wtedy, gdy obydwie boczne
części stołu podbierającego są rozłożone i jest się pewnym, że nad kabiną kierowcy -
do wysokości 5,3 m nie znajdują się żadne przeszkody.

1

Podpora cylindryczna założona

1

Podpora cylindryczna w pozycji parkowania

NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Niebezpieczeństwo śmiertelnych obrażeń
Kabina kierowcy może nagle opaść.

– Podczas pracy przy podniesionej kabinie kierowcy należy założyć podporę cylin-
dryczną (1).

– Przed opuszczeniem kabiny należy podporę cylindryczną doprowadzić ponownie
do pozycji parkowania.
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Podpora cylindryczna kabiny kierowcy

OSTRZEŻENIE

Ryzyko bardzo poważnych obrażeń

– Operator maszyny odpowiedzialny jest za to, aby przy podnoszeniu i opuszcza-
niu kabiny nikt nie przebywał pomiędzy pałąkiem bezpieczeństwa (2) na wejściu i
drzwiami kabiny kierowcy.

2

Kabina kierowcy może być podnoszona lub opuszczana, gdy pałąk bezpieczeństwa
(2) na wejściu jest zamknięty.
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Przegląd kabiny kierowcy

5.3 Przegląd kabiny kierowcy

9

1

2

7

4

3

6

8

5

(1) Konsola dachowa
(2) Schowek w konsoli dachowej
(3) Lewy joystick
(4) Konsola obsługowa przy siedzeniu kierowcy
(5) joystick z dźwignią wielofunkcyjną
(6) Roleta przeciwsłoneczna
(7) Monitor wideo
(8) Kolumna kierownicy
(9) Mikrofon dla zewnętrznego urządzenia akustycznego
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Kolumna kierownicy

5.4 Kolumna kierownicy

1

NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Ryzyko odniesienia śmiertelnych obrażeń, jeżeli w trakcie jazdy nastąpi przesta-
wienie kolumny kierownicy.
Kierujący może stracić kontrolę nad maszyną i spowodować bardzo poważne szkody.

– Dlatego w trakcie jazdy nigdy nie zmieniać ustawienia kolumny kierownicy!

Śruba blokująca (1) zmiany nachylenia
Zluzować śrubę blokującą (1), pociągnąć kolumnę do góry lub wcisnąć w dół i ustawić
w wybranej pozycji. Dokręcić ponownie (1) śrubę blokującą. Sprawdzić, czy kolumna
jest bezpiecznie zablokowana w wybranej pozycji.

5.4.1 Przełącznik wielofunkcyjny przy kierownicy

– Nacisnąć dźwignię w prawo: kierunkowskaz w prawo (R)
– Nacisnąć dźwignię w lewo: kierunkowskaz w lewo (L)
– Dźwignia do góry/w dół: światła mijania/światła drogowe/klakson świetlny (F)
– Przycisk na końcu dźwigni: klakson (H)
– Suwak przed klaksonem: urządzenie mycia szyb wycieraczek z przodu(W)
– Obrót elementu pośredniego do pierwszej pozycji: tryb pracy przerywanej wyciera-

czek z przodu (S). Czas interwału wycieraczek ustawia się na panelu R-Touch w
menu „Wycieraczki szyb”. (patrz też Strona 133)

– Obrót elementu pośredniego do drugiej pozycji: tryb pracy ciągłej wycieraczek z
przodu (S).
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Kolumna kierownicy

Menu główne

Ustawienia ładowania

Ustawienia podstawowe

Sterowanie oświetleniem

System wodny

Wycieraczki szyb

Wycieraczki szyb
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Fotel kierowcy

5.5 Fotel kierowcy

Zasady bezpiecznej pracy:
Aby uniknąć uszkodzeń kręgosłupa, przed każdym uruchomieniem pojazdu i w
przypadku każdej zmiany kierowcy należy zmienić ustawienie wagi na indywidu-
alną wartość kierowcy przystępującego do pracy.
Aby uniknąć ewentualnych obrażeń, w obszarze skoku fotela kierowcy nie można
przechowywać żadnych przedmiotów.
Aby uniknąć zagrożenia wypadkiem, przed uruchomieniem pojazdu należy spraw-
dzić, czy wszystkie ustawienia zostały prawidłowo wykonane.
W trakcie pracy nie wolno naciskać elementów nastawczych w fotelu kierowcy.
Jeżeli w oparciu nie ma pianki, to zmiany ustawienia można przeprowadzać
wyłącznie podpierając oparcie np. ręką. W razie nie spełnienia tego warunku ist-
nieje ryzyko odniesienia obrażeń wskutek zbyt szybkiego opadania oparcia.
Każda zmiana stanu seryjnego fotela kierowcy (np. przez użycie nieoryginalnych
części zamiennych i elementów wyposażenia innych niż z firmy Grammer) może
prowadzić do zmiany sprawdzonego stanu fotela. Może dojść do pogorszenia funk-
cji fotela kierowcy, co może mieć negatywny wpływ na bezpieczną pracę. Z tego
powodu każda konstrukcyjna zmiana w fotelu kierowcy musi być zatwierdzona
przez firmę Grammer.
Regularnie sprawdzać połączenia śrubowe pod kątem ewentualnych luzów. Koły-
sanie fotela może świadczyć o poluzowanych połączeniach śrubowych lub innych
uszkodzeniach. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w funkcjonowaniu
fotela (np. w resorowaniu fotela) należy bezzwłocznie skontaktować się ze specjali-
stycznym warsztatem, który zajmie się usunięciem przyczyny.
Fotel kierowcy może montować, konserwować i naprawiać wyłącznie specjali-
styczny personel.

W przypadku nieprzestrzegania powyższych zasad istnieje zagrożenie dla zdrowia i
zwiększone niebezpieczeństwo spowodowania wypadku.

Ustawianie wagi
Właściwą wagę kierowcy należy ustawiać
przy stojącym pojeździe i obciążonym
fotelu poprzez szybkie pociągnięcie dźwi-
gni w automatycznym układzie zmiany
wagi i wysokości (strzałka).

Wagę ustawia się siedząc spokojnie na
fotelu.

Aby uniknąć zagrożeń dla zdrowia, przed
każdym uruchomieniem pojazdu należy
sprawdzić indywidualne ustawienie wagi
kierowcy i ewentualnie ustawić prawi-
dłową wagę.
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Fotel kierowcy

Ustawianie wysokości
Wysokość ustawienia fotela można dopa-
sowywać płynnie przy użyciu powietrza.

Wysokość siedziska fotela zmienia się
pociągając lub naciskając dźwignię
(strzałka). Jeżeli po uruchomieniu dźwi-
gni następuje ustawienie fotela w maksy-
malnym ustawieniu górnym lub minimal-
nym ustawieniu dolnym, to uruchamia się
automatyczne dopasowanie wysokości,
co gwarantuje minimalny skok resorujący.

Aby uniknąć uszkodzeń, kompresor
należy włączać na maksymalnie 1 minutę.

Amortyzacja wstrząsów
Amortyzację wstrząsów fotela można
dostosować do nawierzchni terenu.

Komfort sprężynowania jest zatem usta-
wiany indywidualnie w zależności od
potrzeb. Dźwignię obrócić do pożądanej
pozycji i puścić.

Pozycja 1 = miękko

Pozycja 2 = średnio

Pozycja 3 = twardo

Pozycja 2 jest pozycją zalecaną przez
producenta dla przeciętnie ważącego kie-
rowcy.

Ustawianie głębokości siedziska fotela
Głębokość siedziska można dopaso-
wać do indywidualnych wymagań. W
celu ustawienia głębokości siedziska
należy podnieść prawy klawisz (strzałka).
Żądane ustawienie wybiera się przesuwa-
jąc jednocześnie siedzisko do przodu lub
do tyłu.
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Ustawianie nachylenia siedziska
Nachylenie wzdłużne siedziska można
dopasowywać do indywidualnych wyma-
gań.

W celu zmiany ustawienia nachylenia
podnieść lewy klawisz (strzałka). Żądane
ustawienie wybiera się jednocześnie
obciążając/odciążając siedzisko.

Ustawienie wzdłużne bez wspornika
konsoli obsługowe
Po naciśnięciu dźwigni blokującej do
góry zatwierdza się ustawienie wzdłużne
fotela.

Po ustawieniu dźwignia blokująca musi
„wskoczyć” w wybranej pozycji. Po zablo-
kowaniu nie można zmienić ustawienia
fotela kierowcy.

Zmiana ustawienia wzdłużnego przy
pomocy wspornika konsoli obsługowej
Przesuwając dźwignię blokującą do góry
odblokowuje się możliwość przesuwania
wzdłużnego.

Po ustawieniu dźwignia blokująca musi
„wskoczyć” w wybranej pozycji. Po zablo-
kowaniu nie można zmienić ustawienia
fotela kierowcy.

Zagłówek
Wysokość zagłówka można ustawiać
wyciągając go, aż do oporu.

Pochylenie zagłówka można także dosto-
sować do indywidualnych potrzeb, prze-
stawiając go do przodu lub do tyłu.

Do indywidualnych wymagań można
również dopasowywać kąt nachylenia
zagłówka naciskając go do przodu lub do
tyłu.
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Podpora lędźwiowa
Wysokość wypukłości oraz jej wielkość w
oparciu można dopasowywać do indywi-
dualnych wymagań obracając pokrętłem
w lewo lub w prawo.

Ustawienie poprawia komfort siedzenia
oraz zmniejsza zmęczenie kierowcy, co
przyczynia się do jego wydajności.

Podgrzewanie fotela
Naciskając przycisk wychylny na dół włą-
cza się podgrzewanie fotela.

Podłokietnik
Podłokietniki można w razie potrzeby
przechylić do tyłu.

Kąt nachylenia podłokietników
Kąt nachylenia wzdłużnego podłokietni-
ków można zmieniać obracając pokrętłem
(strzałka).
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Zmiana ustawienia 

OSTROŻNIE

Zwiększone ryzyko odniesienia obrażeń przez opadające oparcie!

– Przed ustawianiem przytrzymać oparcie ręką.

Oparcie ustawia się przy użyciu dźwigni
blokującej (strzałka).

Po ustawieniu dźwignia blokująca musi
„wskoczyć” w wybranej pozycji. Po zablo-
kowaniu nie można zmienić ustawienia
oparcia.

Resorowanie horyzontalne
W określonych warunkach eksploatacyj-
nych warto włączyć resorowanie horyzon-
talne. Dzięki temu fotel kierowcy może
tłumić obciążenia uderzeniowe w kie-
runku jazdy.

Pozycja 1 = resorowanie horyzontalne
włącz

Pozycja 2 = resorowanie horyzontalne
wyłącz

Czyszczenie
Brud może mieć negatywny wpływ na
funkcje, jakie musi spełniać fotel kie-
rowcy.

Dlatego należy utrzymywać fotel w czy-
stości.

Piankowe wypełnienie fotela można
szybko i łatwo zdejmować z fotela, co
zdecydowania ułatwia czyszczenie i
wymianę.

Podczas czyszczenia pianki należy uni-
kać jej pełnego zamaczania.

Dostępne w handlu środki do czyszcze-
nia pianek lub tworzyw sztucznych należy
sprawdzić najpierw na mniejszej, ukrytej
powierzchni pod kątem ich tolerancji.
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5.5.1 Obracanie fotela kierowcy

Obrotowy fotel kierowcy zaopatrzony jest w hamulec pneumatyczny. Hamulec fotela
obsługuje się przyciskiem (17) na lewym joysticku. Dzięki niemu ustawić można fotel
kierowcy zawsze w dogodnej dla Państwa pozycji. Dodatkowa mechaniczna blokada
(1) blokuje fotel podczas jazdy po drogach w zgodnej z przepisami pozycji.

NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Ryzyko poważnych wypadków!

– Podczas jazdy po drogach fotel kierowcy należy zablokować blokadą na dole przy
fotelu i zapobiec w ten sposób niepożądanemu obróceniu się fotela.

– Zabrania się przestawiania fotela podczas jazdy.

1

(1) Mechaniczna blokada do jazdy po drogach

Naciskając przycisk po wewnętrznej stronie (17) na lewym joysticku, blokuje się fotel.
Ponowne naciśnięcie tego przycisku powoduje zwolnienie hamulca fotela.

1

17
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5.6 Elementy obsługi na podłodze w kabinie kierowcy

1 2 3
4

5

(1) Otwieracz klapy układu czyszczenia
(2) Przełącznik nożny kierunek patrzenia do przodu
(3) Przełącznik nożny kierunku jazdy
(4) Pedał hamulca
(5) Pedał jazdy
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5.7 R-Concept Konsola obsługowa

2

3

4

5

6

12

7

8

9

10

1

11

9

Dokładne objaśnienia znajdują się w rozdziale 6 „Obsługa” (patrz Strona 97). Kon-
sola jest podzielona na różne elementy obsługi;

(1) Monitor wideo
(2) Kolorowy terminal R-Touch
(3) Panel przycisków I
(4) Panel przycisków II
(5) Element obsługi R-Direct
(6) Element obsługi R-Select
(7) Złącze USB
(8) Rozkładany podłokietnik ze schowkiem
(9) Przełączniki na konsoli obsługowej
(10) joystick z dźwignią wielofunkcyjną
(11) Główny włącznik kierowania
(12) Dźwignia regulacji wysokości konsoli obsługowej

WSKAZÓWKA

Używać wyłącznie pamięci USB dostarczonej przez firmę ROPA lub takiej, która
została sformatowana na FAT 32.
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13

14

Gniazdka z przodu konsoli obsługi

(13) Gniazdko wtykowe 24 V/maks. 8 A
(14) Gniazdko wtykowe 12 V/maks. 5 A

5.7.1 Kolorowy terminal R-Touch

1

Za pomocą terminalu R-Touch (1) można
dokonać najróżniejszych ustawień doty-
kając ekranu (Touchen). Ponieważ
wyświetlacz ma wbudowany pojemno-
ściowy ekran dotykowy (PCAP), reaguje
on także na dotknięcia za pomocą spe-
cjalnych rysików lub rękawiczek. Prawie
wszystkie funkcje, które można obsługi-
wać za pomocą elementów obsługowych
R-Select oraz R-Direct poprzez ich obra-
canie/naciskanie, można także obsługi-
wać za pomocą dotykając powierzchnie
panelu R-Touch, wykonane z hartowa-
nego szkła. Dlatego w rozdziale 6 opi-
sana jest obsługa wszystkich funkcji za
pomocą obu elementów obsługowych R-
Select oraz R-Direct.

76 / 500



Elementy obsługi
R-Concept Konsola obsługowa

5.7.1.1 Regulacja położenia terminalu R-Touch

Kolorowy terminal R-Touch ma cztery możliwości zmiany ustawienia jego położenia,
co umożliwia optymalną obsługę.

Ustawienie w konsoli obsługowej (1):
Za pomocą tego ustawienia można przechylić całą rurę nośną do przodu i do tyłu.

Złożyć konsolę obsługową do tyłu, odkręcić śrubę radełkowaną, przechylić rurę mocu-
jącą w pożądane położenie i ponownie dokręcić śrubę radełkowaną.

Ustawianie za pomocą nakrętki skrzydełkowej uchwytu terminala R-Touch (2):
Za pomocą tej nakrętki można zmienić wysokość i obrócić kolorowy terminal R-Touch.

Ustawianie za pomocą śruby radełkowanej uchwytu R-Touch (3):
Za pomocą tej śruby można poprzecznie przestawić kolorowy terminal R-Touch.

Przestawianie za pomocą śrub imbusowych uchwytu terminala R-Touch (4):
W ten sposób można ustawić pochylenie wzdłużne kolorowego terminalu R-Touch.

77 / 500



Elementy obsługi
R-Concept Konsola obsługowa

5.7.2 R-Select

4a3a

2a

R-Select (2) (kolor ekranu i elementów obsługi NIEBIESKI) umożliwia kierowcy
zmianę ustawień około 15 różnych ustawień menu bez znajomości budowy menu.
Tutaj nie ma menu podrzędnych, wymagających dodatkowej wiedzy. Zasadniczo ist-
nieją dwie możliwości obsługi trybu R-Select.

Po dotknięciu pola dotykowego R-Select (2b) na środku ekranu, terminal R-Touch
przechodzi do trybu R-Select.

Podobnie po obróceniu pokrętła (2a) na R-Select, terminal R-Touch przełącza się do
trybu R-Select.

Teraz obracając lub przeciągając można przenieść pożądaną funkcję do środka R-
Touch.

(3a) – Klawisz:
Tym klawiszem spowalnia się wybrane funkcje lub zmniejsza się obroty, ciśnienia lub
prędkości.

(4a) + Klawisz:
Tym klawiszem przyśpiesza się wybrane funkcje lub zwiększa obroty, ciśnienia lub
prędkości.
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Temperatura zadana klimatyzacji

2b

4b3b

2

Tryb R-Select (przykładowo wybrano temperaturę zadaną klimatyzacji)
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W trybie R-Select zawarte są następujące funkcje:

Obroty walców podbieracza Kabina kierowcy podnieś/opuść

Obroty walców transportujących Przeciwwagę podnieś/opuść

Obroty 4 walców czyszczących Blokada ramienia przeciwwagi

Obroty pasa dennego Blokada ramienia wychylnego

Obroty doczyszczarki Wychylanie doczyszczarki

Obroty wysięgnik załadowczy Zadana temperatura - klimaty-
zacja w stopniach Celsjusza lub
Fahrenheita

Regulacja hamulca buraków Obroty dmuchawy

Blachy składane złóż/rozłóż
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5.7.3 R-Direct

5

Obszar funkcji R-Direct (5) (kolor ekranu i elementów obsługi ŻÓŁTY) umożliwia kie-
rowcy zmianę najróżniejszych ustawień maszyny, na przykład dostęp do menu głów-
nego z menu podrzędnymi. Po dotknięciu pól wyboru R-Direct (5) terminal R-Touch
przyjmuje polecenia tak samo, jak po obróceniu i naciśnięciu pokrętła R-Direct (5a).

76

5a

98

(6) POWRÓT – Klawisz:
Za pomocą klawisza POWRÓT można krok po kroku wyjść z każdego menu w obsza-
rze R-Direct.

(7) OPT:
Tym przyciskiem otwiera się okno szybkiego wyboru.

(8) HOME:
Za pomocą tego klawisza przechodzi się bezpośrednio do ekranu startowego.

(9) C–Klawisz:
Za pomocą klawisza C usuwa się wprowadzone informacje (przycisk usuwania). Jeśli
wskazanie ostrzegawcze aktywuje brzęczyk ostrzegawczy, naciskając obszar wyświe-
tlania A lub przycisk C (9) można na krótko wyciszyć brzęczyk ostrzegawczy.
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5.7.4 Panel przycisków I

355540

7

5

3

1

8

6

4

2

(1) Przełączenie trybu pracy żółw/zając:
patrz Strona 154

(2) Przełączenie trybu pracy I.II. Bieg:
W trybie pracy Bieg I włączany jest automatycznie napęd wszystkich kół.

W trybie pracy Bieg II napęd wszystkich kół jest automatycznie wyłączany.

patrz Strona 154

UWAGA

Ryzyko poważnych uszkodzeń.

– Przełącznik trybów pracy można przełączać tylko, kiedy maszyna stoi (0,0 km/h).

(3) Blokada układu różnicowego osi przedniej WŁĄCZ/WYŁĄCZ:
Jeśli świeci się dioda LED oznacza to, że blokada mechanizmu różnicowego jest włą-
czona. (patrz Strona 155)

(4) Blokada mechanizmu różnicowego osi tylnej WŁĄCZ/WYŁĄCZ:
Jeśli świeci się dioda LED oznacza to, że blokada mechanizmu różnicowego jest włą-
czona. (patrz Strona 155)

(5) Pusty klawisz (obecnie bez przyporządkowania)

(6) Podporę osi wahadłowej. WŁĄCZ/WYŁĄCZ:
Jeśli świeci się dioda LED oznacza to, że podpora osi wahadłowej jest włączona.
(patrz Strona 179).

(7) Oś wahadłowa lewa:
Tak, jak długo jest wciśnięty ten klawisz, tak długo zwiększa się obciążenie lewego
koła tylnego.
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(8) Oś wahadłowa prawa:
Tak, jak długo jest wciśnięty ten klawisz, tak długo zwiększa się obciążenie prawego
koła tylnego.
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5.7.5 Panel przycisków II

355541

7

5

3

1

8

6

4

2

(1) Silnik wysokoprężny STOP
Klawisz do wyłączania silnika.

(2) Silnik wysokoprężny START:
Klawisz do włączania silnika.

(3) Klimatyzacja WŁ/WYŁ/funkcja odmrażania: patrz Strona 293.

(4) Światło - oświetlenie robocze: patrz Strona 131.

(5) Osie dodatkowe podnieść/opuścić: patrz Strona 167.
Jeśli świeci się dioda LED oznacza to, że osie dodatkowe są opuszczone.

(6) Wycieraczki szyb (wszystkie poza szybą przednią): patrz Strona 116

(7) Klawisz serwisowy
Jest potrzebny np. do aktywacji automatyki składania.

(8) System wodny (opcja) patrz Strona 252
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5.7.6 Przełączniki na konsoli obsługowej

3

4

5
6

7

21

(1) Sterowanie osi tylnej prawa/lewa (tylko w trybie pracy żółw)

(2) Wyłącznik awaryjny Not-Aus

(3) Tarcza zgarniająca lewa

nacisnąć do przodu = rozłóż

pociągnąć do tyłu = złóż

(4) Tarcza zgarniając prawa

nacisnąć do przodu = rozłóż

pociągnąć do tyłu = złóż

(5) Hamulec postojowy (hamulec ręczny)

(6) Włączenie biegu szybkiego wysięgnik załadowczy/pas denny

nacisnąć w lewo = bieg szybki pasa dennego

nacisnąć w lewo = bieg szybki wysięgnika załadowczego

(7) Rocker analogowy

Automatyczne rozkładanie do pozycji roboczej. patrz Strona 179

Automatyczne składanie do jazdy po ulicach. patrz Strona 182

WSKAZÓWKA

Wyłącznik awaryjny nigdy nie wyłącza silnika wysokoprężnego ani napędu jazdy!
Wyłącza również pracę maszyny, podobnie jak żółty przycisk (6) na joysticku! Celem
odblokowania lekko przekręcić wyłącznik awaryjny Not-Aus zgodnie z ruchem wska-
zówek zegara.
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5.7.7 Główny włącznik kierowania

44

(44) Główny włącznik kierowania

NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Odblokowanie głównego włącznika kierowania ogranicza prędkość jazdy maszyny.

– Podczas jazdy po drogach publicznych główny włącznik kierowania należy zablo-
kować.

– Można go odblokowywać TYLKO podczas przejeżdżania przez wąskie zakręty i
przy niskich prędkościach (poniżej 12 km/h).

przechylony w prawo = odblokowany

Kierowanie osi tylnej jest możliwe.

przechylony w lewo = zablokowany

Kierowanie osi tylnej jest zablokowane.
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5.7.8 Prawy joystick z dźwignią wielofunkcyjną

Joystick pozwala na wygodne sterowanie jedną ręką wieloma funkcjami maszyny
bez odwracania uwagi kierowcy od kierowania. Dla lepszej orientacji na bocznej szy-
bie kabiny została umieszczona przezroczysta naklejka ze schematycznym przeglą-
dem wszystkich funkcji joysticka z dźwignią wielofunkcyjną. Szczegółowy opis (patrz
Rozdział 6.4 - Strona 135)

RLRL

L

 

RLR

12

11

4 5

6

98

10

7

3
2

1

AUTO

Rop Art. 355286aa

13
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Ruchy joystickiem

Wychylanie joy-
sticka do przodu

= Tempomat włącz. Tylko w trybie pracy
„Zając”.

Wychylanie joy-
sticka do tyłu

= Tempomat wyłącz. Tylko w trybie pracy
„Zając”.

Wychylanie joy-
sticka w lewo

= Oś tylna kieruje w lewo. Tylko w trybie pracy
„Zając”. Patrz patrz Strona 173

Wychylanie joy-
sticka w prawo

= Oś tylna kieruje w prawo. TYLKO w trybie
pracy „Zając”. patrz patrz Strona 173
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5.7.9 Lewy joystick

W momencie, gdy konsola joysticka odchylona zostanie do góry, napęd maszyny
i napęd jazdy zostaną automatycznie zatrzymane. Szczegółowy opis (patrz
Rozdział 6.5 - Strona 140)

5.7.10 Stacyjka

Stacyjka ma trzy pozycje przełączania:
Pozycja 0: Wyłączenie silnika/wyłączenie zapłonu – można wyciągnąć kluczy ze
stacyjki
Pozycja I: Włączenie zapłonu, silnik jest gotowy do uruchomienia
Pozycja II: Uruchamianie silnika (wolna)

Bliższe informacje patrz Strona 146
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5.8 Przełączniki konsoli dachowej

(1) Mikrofon dla zewnętrznego urządzenia akustycznego
(2) Głośniki radio
(3) Oświetlenie wewnętrzne diody LED w suficie kabiny
(4) Radio z Bluetooth (obsługa patrz osobna instrukcja obsługi)
(5) Przełącznik obrotowy do składania/rozkładania lewego lusterka wstecznego
(6) Przełącznik obrotowy do składania/rozkładania prawego tylnego lusterka
(7) Przełącznik do świateł obrysowych
(8) Kontrola świateł drogowych (u góry) / kontrola kierunkowskazów (na dole)
(9) Przełącznik światła postojowe/światła drogowe
(10) Przełącznik świateł ostrzegawczych
(11) Przełącznik podgrzewania lusterek

WSKAZÓWKA

W celu ochrony akumulatorów podgrzewanie lusterek przy wyłączonym silniku wyso-
koprężnym automatycznie wyłącza się po kilku minutach.

(12) Przełącznik czterokierunkowy do elektrycznej regulacji prawego i lewego
lusterka wstecznego.

(13) Schowek, możliwość montażu CB radia, kabel zasilania znajduje się w
schowku

(14) Gniazdko 12 V/maks. 5 A
(15) Gniazdko 12 V/maks. 5 A

UWAGA

Jeśli dojdzie do przeciążenia gniazdek wtykowych 12 V, może dojść do uszkodzeń
transformatora.
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(16) Zegar do programowania ogrzewania postojowego (opcja)

Zegar do programowania ogrzewania postojowego funkcjonuje także przy
wyłączonym przełączniku głównym akumulatora.

(17) Przełącznik oświetlenia wewnętrznego LED sufit kabiny
(18) Schowek w konsoli dachowej
(76) Włącznik główny akumulatora (patrz Strona 307)

OSTRZEŻENIE

Zagrożenie związane z możliwością wypadania przedmiotów ze schowka w kon-
soli dachowej.
Podczas szarpnięć maszyny lub jazdach na zakrętach mogą ze schowka wypadać
przechowywane tam przedmioty i zranić operatora maszyny.

Proszę nie wkładać do schowka żadnych ciężkich przedmiotów i rzeczy z ostrymi
krawędziami.
Proszę umieszczać takie przedmioty w miarę możliwości w schowku na ścianie tyl-
nej kabiny.
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5.9 Klimatyzacja

1

1

1

3
4

2

5

5

5

5

6

(1) Dysze nawiewowe w konsoli dachowej (widok z dołu)
(2) Kratka wentylacyjna w tylnej ściance
(3) Pokrętło kratki wentylacyjnej otwórz/zamknij
(4) Czujnik temperatury dla urządzenia klimatyzacyjnego
(5) Przykład: dysze wentylacyjne w prawym słupku A kabiny kierowcy
(6) Dysze przy podłodze
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5.10 Komora silnika

W komorze silnika znajduje się przycisk (1) do włączania lub wyłączania oświetlenia
komory silnika. Jest on aktywny tylko przy włączonym zapłonie. Gdy pokrywa komory
silnika jest zamknięta, oświetlenie komory silnika wyłącza się automatycznie po 15
min.

1
2

(1) Oświetlenie komory silnika WŁ./WYŁ
(2) Gniazdko 24 V/maks. 8 A

3

(3) Dźwignia otwierania schowka pomieszczenia silnika
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5

(5) Pokrywa pomp za drabinką

4

4

4

(4) Odblokowywanie pokrywy do konserwacji w kanale pasa dennego

5.11 Gniazdko na zbiorniku paliwa

Z tyłu poniżej wlewu paliwa znajduje się jeszcze jedno gniazdko maks. 24V/8.

1

(1) Gniazdko na zbiorniku paliwa

94 / 500



Elementy obsługi
Oświetlenie wejścia do kabiny

5.12 Oświetlenie wejścia do kabiny

W wycięciu pod pokrywą komory silnika znajduje się klawisz (1), włączania oświetle-
nia wejścia do kabiny. Oświetlenie wejścia do kabiny funkcjonuje także przy wyłączo-
nym przełączniku głównym akumulatora. (patrz Strona 132)

1

(1) Przełącznik oświetlenia wejścia do kabiny na zewnątrz na maszynie
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5.13 Wyłączenie awaryjne akumulatora

1

(1) Zasilanie elektryczne na wyłączniku awaryjnym włączone (patrz Strona 308)

UWAGA

Ryzyko uszkodzenia maszyny.
Jeśli ten przełącznik ustawimy do góry przy włączonym zapłonie, może dojść do utraty
danych.

Ponadto może dojść do poważnych uszkodzeń systemu oczyszczania spalin (system
SCR).
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Pierwsze uruchomienie maszyny

W tym rozdziale zawarto informacje dotyczące pracy maszyny. W przypadku większo-
ści prac rolniczych sposób wykonywania pracy oraz jej wynik zależy od wielu różnych
czynników. Omówienie wszystkich możliwych warunków (rodzajów gleby, odmian
buraków cukrowych, warunków pogodowych, indywidualnych uwarunkowań związa-
nych z uprawą, ukształtowanie terenu) wykraczałoby poza ramy niniejszej instruk-
cji. Niniejsza instrukcja nie może być w żadnym wypadku instrukcją dotyczącą prze-
ładunku buraków cukrowych, czy też zastąpić naukę jazdy po drogach publicznych.
Warunkiem dla pracy maszyny oraz dla uzyskania optymalnych zbiorów jest, oprócz
oferowanego przez producenta właściwego przeszkolenia odnośnie sposobu jazdy,
także solidna wiedza związana z podstawami na temat rolnictwa oraz pewne doświad-
czenie w uprawie buraków cukrowych i związanymi z tym pracami. Ten rozdział
informuje o kolejnych etapach prac i ich wzajemnych powiązaniach podczas pracy
maszyny. Dokładny opis poszczególnych prac związanych z ustawianiem poszczegól-
nych podzespołów znajduje się w odpowiednim rozdziale. Niezbędne prace konserwa-
cyjne są opisane w rozdziale 7, „Konserwacja i czyszczenie”.

WSKAZÓWKA

Przed każdym uruchomieniem maszyny należy dokładnie zapoznać się z zakresem
prac dotyczących bezpieczeństwa w trakcie pracy maszyny. Jeżeli w trakcie pracy
maszyny będą obecne osoby, które nie zostały poinformowane o obowiązujących stre-
fach zagrożeń i odstępach bezpieczeństwa, należy je o tym poinformować. Koniecznie
należy zwrócić im uwagę na to, aby bezzwłocznie wyłączyć maszynę, jeżeli ktoś zbliży
się w sposób niedozwolony do stref stwarzających zagrożenie.

6.1 Pierwsze uruchomienie maszyny

Ze względów bezpieczeństwa należy sprawdzić poziomy wszystkich olejów, poziom
czynnika chłodzącego, aktualną ilość paliwa w zbiorniku paliwa oraz stan AdBlue.
Poza tym przy pierwszym uruchomieniu konieczne jest wykonanie wszystkich prac
i czynności, które są niezbędne w przypadku codziennego uruchamiania maszyny.

Po pierwszych 10 godzinach pracy należy sprawdzić wszystkie połączenia śrubowe
pod kątem ich dokręcenia i w razie potrzeby dokręcić. Ponadto należy skontrolować
szczelność całej instalacji hydraulicznej. Należy natychmiast usunąć ewentualne
wycieki. Ponadto należy skontrolować prawidłowość mocowania węży przewodów
czynnika chłodniczego, przewodów doładowania i przewodów do zasysania powietrza
i ewentualnie je dokręcić.

1

2

Umieścić dołączone akcesoria
takie jak gaśnica (1), kliny podkładowe,
skrobak (2), skrzynkę narzędziową w
przewidzianych do tego celu schowkach i
mocowaniach.
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6.2 Środki bezpieczeństwa w trakcie pracy z maszyną

– Przed rozpoczęciem pracy należy zapoznać się z maszyną oraz jej elementami
obsługowymi. W razie potrzeby zasięgnąć informacji u osoby, która posiada już
wystarczające doświadczenie w obchodzeniu się z maszyną.

– Przed każdym uruchomieniem sprawdzić maszynę pod kątem bezpieczeństwa
jazdy i pracy.

– Pouczyć wszystkie osoby przebywające w pobliżu maszyny o strefach stwa-
rzających zagrożenie oraz o obowiązującym postępowaniu w trakcie pracy z
maszyną. Jednoznacznie zabronić wszystkim wchodzenia do strefy zagrożenia,
jeżeli maszyna pracuje. W załączniku niniejszej instrukcji znajduje się rysunek, na
którym zaznaczono wszystkie strefy zagrożenia w maszynie. Należy go skopiować
i w razie potrzeby przekazać wszystkim osobom, które są obecne podczas pracy
z maszyną. Każda z tych osób powinna potwierdzić odbiór kopii własnoręcznym
podpisem.

– W żadnym wypadku nie wolno przebywać na platformie wejściowej podczas jazdy
po ulicy ani w trakcie przeładunku. Jeżeli z uwagi na szkolenie lub przyuczenie
postępuje się inaczej, to dzieje się to na własne ryzyko i odpowiedzialność osób
biorących udział w szkoleniu.

– W żadnym wypadku nie wolno negatywnie wpływać na elementy obsługi lub ele-
menty nastawcze lub też ich wyłączać. Zabrania się obchodzenia zabezpieczeń,
ich mostkowania lub unieruchamiania w każdy inny sposób.

– W trakcie wykonywania prac oraz w trakcie prac przy maszynie należy nosić na
sobie zawsze dokładnie przylegające i odpowiednie ubranie ochronne lub dopusz-
czone wyposażenie ochronne. Zależnie od rodzaju wykonywanej czynności wyma-
gane jest następujące wyposażenie ochronne: kamizelka ostrzegawcza, hełm
ochronny, buty ochronne, rękawice, nauszniki, maska na twarzy.

– W żadnym wypadku nie wolno wchodzić na walce lub taśmy w trakcie pracy sil-
nika.

– Przebywanie pod podniesionymi elementami maszyny jest zabronione, nawet jeśli
maszyna jest wyłączona. Elementy mogą nieoczekiwanie opaść i ciężko zranić
znajdujące się pod nimi osoby.

– Przebywanie w obrębie pracy wychylających się części maszyny jest zabronione.
– Celem przeprowadzenia prac konserwacyjnych i kontrolnych osoby do tego auto-

ryzowane mogą wchodzić w obszary zagrożeń i to po dokładnym uzgodnieniu z
osobą obsługującą maszynę. Przed wejściem w obszary zagrożeń osoby te muszą
być dokładnie pouczone o możliwości wystąpienia zagrożeń. Wszystkie czynno-
ści wykonywane między osobą obsługującą maszynę a tą osobą należy dokładnie
uzgodnić i to od samego początku. Wszystkie prace konserwacyjne, naprawcze,
nastawcze i kontrolne na maszynie należy wykonywać - jeśli to technicznie moż-
liwe - zawsze na w pełni unieruchomionej, stojącej maszynie i wyłączonym silniku.
Personel obsługujący maszynę jest przy tym odpowiedzialny za to, aby maszyna
nie została uruchomiona przez osoby do tego niepowołane, nieumyślnie lub wbrew
uprzednim uzgodnieniom.
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NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Zagrożenie życia przez obracające się walce!
Osoby przebywające w strefie zagrożenia są narażone na odniesienie bardzo
poważnych obrażeń ze śmiercią włącznie. Szczególnie w obrębie stołu podbiera-
jącego może dojść do wciągnięcia części ciała, elementów ubioru lub przedmio-
tów. Doprowadzić to może do oderwania i poćwiartowania części ciała. Przed-
mioty mogą zostać wciągnięte i zniszczone przez walce lub mogą doprowadzić do
poważnego uszkodzenia stołu podbierającego maszyny.

Obsługujący jest zobowiązany do natychmiastowego zatrzymania maszyny,
jeżeli tylko w strefie pojawią się jakieś osoby lub zwierzęta, lub kiedy przedo-
staną się obce przedmioty.
Zabrania się ręcznego zbierania buraków cukrowych, które nie zostały wcią-
gnięte przez stół podbierający, dopóki maszyna nie zostanie wyłączona.
Przed przystąpieniem do prac konserwacyjnych i naprawczych należy wyłączyć
silnik i wyciągnąć ze stacyjki kluczyk.
Proszę koniecznie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi i przestrzegać wska-
zówek odnośnie bezpieczeństwa.
Przy tych czynnościach dochodziło w przeszłości do ciężkich wypadków.

– Podczas tankowania należy wyłączyć silnik. W trakcie prac z paliwem bezwzględ-
nie zabrania się palenia papierosów, rozpalania ognia i używania otwartych źródeł
światła. Niebezpieczeństwo wybuchu! Podczas tankowania nie używać telefonów
przenośnych ani innych urządzeń radiowych.

– Zawsze przed uruchomieniem silnika na krótko włączyć klakson. W ten sposób
wszystkie osoby znajdujące się w pobliżu maszyny będą wiedziały, że mają opu-
ścić obszar zagrożenia. Należy samemu się upewnić, że podczas uruchamiania
maszyny w strefie zagrożenia nikogo nie ma.

– Zawsze uważać na wystarczającą ochronę przeciwpożarową utrzymując maszynę
w czystości, bez pozostałości smaru i innych łatwopalnych przedmiotów. Natych-
miast usunąć rozlane paliwo lub olej za pomocą odpowiednich środków wiążących.

– Zachować należy odpowiednią odległość ogrzewania postojowego i rury wydecho-
wej od łatwopalnych materiałów (liście itp.).

– Maszyna nie powinna pracować w zamkniętych pomieszczeniach. Istnieje niebez-
pieczeństwo zatrucia spalinami z silnika. Jeżeli podczas prac konserwacyjnych lub
ustawiania silnik będzie włączony w zamkniętym pomieszczeniu, spaliny należy
odprowadzić na zewnątrz pomieszczenia przy wykorzystaniu odpowiednich środ-
ków (układ odprowadzający spaliny, przewody odprowadzające spaliny, przedłuże-
nia układu wydechowego itd.).

– Podczas jazdy po drogach publicznych należy we własnym interesie stosować się
do obowiązujących praw i przepisów.

– Bezpieczna obsługa maszyny wymaga pełnej koncentracji i uwagi ze strony kie-
rowcy. Zabrania się używania słuchawek podczas słuchania radia i do kontroli
urządzeń radiowych itd.

– W czasie jazdy nie wolno używać żadnych urządzeń radiowych, telefonów przeno-
śnych (komórek), itd. Jeżeli z przyczyn technicznych związanych z pracą maszyny
konieczne jest ich użycie w trakcie jazdy, to zawsze należy korzystać z odpowied-
niego zestawu głośnomówiącego.

– Przed uruchomieniem maszyny wszystkie lusterka należy ustawić w taki sposób,
aby móc kontrolować i widzieć cały obszar jazdy i pracy.

– Przed ruszeniem zawsze sprawdzić, czy w bezpośrednim sąsiedztwie maszyny nie
przebywają żadne osoby postronne. Należy poinformować je o swoich zamierze-
niach i poprosić o ustawienie się w bezpiecznej odległości od maszyny.

– Indywidualne zachowanie się maszyny w czasie jazdy jest zawsze zależne od
rodzaju nawierzchni lub podłoża. Sposób jazdy należy zawsze dopasować do kon-
kretnych warunków otoczenia i ukształtowania terenu.
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– W żadnym wypadku nie wolno opuszczać stanowiska kierowcy, kiedy maszyna
jedzie.

– Podczas prac na terenach pochyłych i podczas prac na zboczu zwrócić uwagę na
wystarczającą stabilność maszyny.

6.2.1 Prace w pobliżu wiszących przewodów elektrycznych

NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Zagrożenie życia przez prąd elektryczny!
Z uwagi na wymiary maszyny, kształt terenu oraz rozmieszczenie powietrznych prze-
wodów elektrycznych w czasie jazdy pod przewodami lub podczas prac pod lub w
pobliżu wiszących przewodów elektrycznych może dojść do niebezpiecznego przekro-
czenia bezpiecznej odległości od nich. Bardzo poważne zagrożenie dla kierowcy oraz
dla osób znajdujących się w pobliżu maszyny.

– Podczas prac w pobliżu napowietrznych przewodów elektrycznych pamiętać
koniecznie o zachowaniu obowiązujących odstępów minimalnych. Omawiane
odstępy minimalne między konturem zewnętrznym maszyny i przewodem wyso-
kiego napięcia wynoszą do 8,5 m. Wielkość odległości minimalnej jest zawsze
zależna od napięcia w przewodzie napowietrznym. Im wyższe napięcie, tym więk-
sza jest zalecana minimalna odległość. Przed rozpoczęciem prac załadowczych
zasięgnąć odpowiednio wcześniej informacji z zakładu energetycznego o technicz-
nych uwarunkowaniach. W razie potrzeby uzgodnić z zakładem energetycznym
warunki odłączenia napięcia w przewodach na czas przeprowadzenia przeładunku.

– Dokładnie przestrzegać uzgodnień z zakładem energetycznym dotyczących ewen-
tualnego wyłączenia napięcia w przewodach napowietrznych. Prace można rozpo-
czynać dopiero po telefonicznym potwierdzeniu z zakładu energetycznego, że rze-
czywiście nastąpiło odłączenie od zasilania.

– Szczególnie w czasie prac nocnych lub przy złej pogodzie sprawdzić przebieg
napowietrznych przewodów elektrycznych.

– Podczas przeładunku pamiętać o nieprzekraczaniu zalecanych odstępów minimal-
nych.

– Przy montażu anten lub innych dodatkowych urządzeń zawsze pamiętać o tym, że
całkowita wysokość maszyny w żadnym wypadku nie może przekraczać 4 metrów.

Należy dokładnie zapoznać się z poniższymi zasadami postępowania w przypadku
wykonywania prac w pobliżu napowietrznych przewodów elektrycznych. Dokładne
stosowanie się do tych zasad może mieć decydujący wpływ na zdrowie i życie osób
obsługujących maszynę.
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6.2.2 Postępowanie w razie kontaktu lub po kontakcie z napowietrznym
przewodem elektrycznym

– Jazdą do tyłu, wychylaniem lub obniżaniem natychmiast spróbować przerwać kon-
takt z przewodem elektrycznym.

– Pozostać na fotelu kierowcy i zachować spokój – niezależnie od tego, co się dzieje
dookoła!

– Nie chodzić w kabinie tam i z powrotem.
– W przypadku porażenia prądem lub po zetknięciu z napowietrznym przewodem

elektrycznym w żadnym wypadku nie opuszczać kabiny kierowcy. Największe
zagrożenie występuje poza kabiną.

– Poczekać na pomoc.
– W żadnym wypadku nie używać telefonu przenośnego ani innych nadajników

radiowych, które są podłączone do zewnętrznej anteny.
– Ostrzec osoby zbliżające się do maszyny przed niebezpieczeństwem dając znaki

ręką lub głośno krzycząc.
– Kabinę kierowcy opuścić dopiero po wezwaniu przez służby ratownicze.
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6.3 R-Concept
Terminal R-Touch jest centralą informacyjną i zarządzającą maszyny. Z tego poziomu
można nadzorować pracę całej maszyny, zbierać informacje o aktualnych stanach
pracy oraz wydajności urządzenia czy też ustawiać jej poszczególne elementy.

Przed przystąpieniem do pracy z maszyną należy koniecznie zapoznać się z termina-
lem R-Touch oraz różnymi komunikatami ostrzegawczymi i wskazaniami odnośnie sta-
tusu pracy, co pozwoli na jej bezpieczne i efektywne wykorzystanie.

6.3.1 Kolorowy terminal R-Touch

1 3 4 2

5

Obsługa maszyny podzielona jest na 3 istotne elementy:
terminal R-Touch, przyjazny dla użytkownika ekran dotykowy (1).
R-Direct, pokrętło z funkcją przycisku do obsługi menu (2) (żółte).
R-Direct, pokrętło z funkcją przycisku dla ustawień maszyny (3) (niebieskie).

Do przemieszczenia się po poszczególnych częściach menu w lewo i w prawo, w
poziomie i pionie służy pokrętło z funkcją przycisku. Poruszanie się po menu widoczne
jest po ruchach niebieskiego lub żółtego kursora (4). W menu R-Direct lub R-Select
ten „Kursor“ pokazuje aktualną pozycję w funkcji wyboru funkcji.

Lekko naciskając środek pokrętła (funkcja Enter) potwierdza się aktualną pozycję kur-
sora. W niniejszej instrukcji obsługa dotykowa nie jest omówiona, ponieważ działa
ona analogicznie do obsługi poprzez obracanie/naciskanie. Wyjątek stanowią funkcje
obsługiwane wyłącznie dotykowo.

W momencie, gdy LED (5) świeci się na zielono, terminal R-Touch jest aktywny.
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6.3.1.1 Obszary wyświetlania na terminalu R-Touch

[A] Obszar wyświetlania komunikatów ostrzegawczych oraz wskazówek (patrz
Strona 125)

WSKAZÓWKA

Jeśli wskazanie ostrzegawcze aktywuje brzęczyk ostrzegawczy, naciskając obszar
wyświetlania A lub przycisk C można na krótko wyciszyć brzęczyk ostrzegawczy.

2

76

9

1 3

4

5

8

10

[B] Obszar wyświetlania droga buraka

(1) Ciśnienie odciążania lewa
(2) Ciśnienie odciążania środek
(3) Ciśnienie odciążania prawa
(4) Wysokość stołu podbierającego
(5) Barograf pozycja potencjometr

ręczny
(6) Tryb napęd jazdy (tylko podczas

przeładunku)
(7) Pozycja ramienia wychylnego

obróć
(8) Pozycja wysięgnika przeładunko-

wego obróć
(9) Stan blokady ramienia wychyl-

nego
(10) Stan blokady ramienia przeciw-

wagi
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1 2 3 4 [B] Obszar wyświetlania granice
ostrzegania

(1) Obciążenie walców podbieracza
(2) Obciążenie walców transportują-

cych
(3) Obciążenie 4 walców czyszczą-

cych
(4) Obciążenie doczyszczania

Nie dotyczy passa dennego i napędu
wysięgnika przeładunkowego, bo nie są
kontrolowane prze sensor ciśnienia a
jedynie przez sensor obrotów.

[E] E Pole wyświetlacza dla prędkości
jazdy i prędkości obrotów wysokopręż-
nego
(patrz Strona 143)

(patrz Strona 162)

1

6

5

4

3

2

[F] Szybki przegląd parametrów przeła-
dunku
Wskazywanie ustawionej prędkości obro-
towej:

(1) Walce podbieracza
(2) Walce transportujące
(3) 4 walce czyszczące
(4) Pas denny
(5) Doczyszczarka
(6) Wysięgnik załadowczy

Szybki przegląd parametrów przeładunku
można dopasować od indywidualnych
potrzeb. Nacisnąć i trzymać symbol (np.
obroty walców odbieracza), który chcemy
usunąć z szybkiego przeglądu przez ok.
2 sek., i przesunąć ten symbol na miejsce
symbolu, który chcemy mieć w miejsce
obrotów walców odbieracza.

Celem przesortowania symboli trzymać
należy dany symbol ok. 2 sek. i prze-
ciągnąć go na miejsce symbolu, który
chcemy zastąpić ciągniętym symbolem.

Przyciskiem "Reset" wraca się do
fabrycznego, pierwotnego ustawienia - jak
opisano w punkcie (E) Szybki przegląd
parametrów przeładunku.
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[G] Wskaźnik i element obsługowy R-Select (patrz Strona 78)

[H] Wskaźnik aktualne zużycie paliwa

[I] Wskaźnik okresu oczekiwania i przepływu

Wskaźnik okresu oczekiwania 
(patrz Strona 215)

Wskaźnik przepływu 
(patrz Strona 265)

[J] Pola wyświetlania wskaźników stanu
(patrz Strona 130)

[K] Wskaźnik i element obsługowy zakresu funkcji R-Direct (patrz Strona 111)
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[L] Indywidualne obszary wyświetlania

Przełączanie między obszarami wyświetlania u góry i na dole

Wybrać obszar wyświetlania u góry i na dole za pomocą R-Direct i przełączyć wska-
zanie wyświetlacza na ten obszar naciskając na środek pokrętła. Każde naciśnięcie
na R-Direct przełącza między możliwymi polami wyświetlacza. Pole wyświetlacza
wybrane w innym obszarze wyświetlacza jest niedostępne.

WSKAZÓWKA

Przesuwanie z boku również powoduje przełączanie między polami wyświetlacza.

(1) Pole wyświetlacza: Układ kierowniczy
patrz Strona 172

1

(2) Pole wyświetlacza: Waga
patrz Strona 263

2

Pokaż sumę dnia:

do:
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(3) Pole wyświetlacza: Parametry pracy
3

9

10

11

12

5

6

7

8

1314

(5) Napięcie w sieci pokładowej
(6) Temperatura oleju hydraulicznego
(7) Poziom oleju hydraulicznego
(8) Temperatura cieczy w układzie chłodzenia
(9) Ciśnienie zbiornika wysokiego ciśnienia
(10) Ciśnienie napęd jazdy

– Strzałka w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara: wyższe
ciśnienie do przodu
– Strzałka w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara: wyższe ciśnie-
nie do tyłu

(11) Pojemność baku paliwa silnikowego
(12) Pojemność baku AdBlue ®
(13) Poziom oleju silnikowego (wygasa, gdy silnik wysokoprężny pracuje)
(14) Temperatura oleju silnikowego (wygasa, gdy wartość przekracza 60°C)
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[M] Otwieranie okna szybkiego wyboru
Proszę dotknąć palcem obszaru wyświetlania [A] i przewinąć z góry do dołu. Iden-
tyczna funkcja również po przyciśnięciu przycisku OPT.
Okno szybkiego wyboru otwiera się.

Celem zamknięcia okna szybkiego wyboru dotknąć go i przewinąć z dołu do góry.

(1) Tryb ładowania "POCZĄTEK"
(2) Tryb ładowania "ŁADOWANIE"
(3) Tryb ładowania "KONIEC"
(4) Wskazania Dzień / Noc WŁĄCZ/WYŁĄCZ
(5) Napęd jazdy automatyka WŁ./WYŁ.
(6) Odgłosy klawiszy WŁĄCZ/WYŁĄCZ
(7) WLAN WŁĄCZ/WYŁĄCZ
(8) Tryb czyszczenia
(9) Tryb eksperta WŁĄCZ/WYŁĄCZ
(10) Wywoływanie instrukcji obsługi

R-Touch Tryb czyszczenia

9

W ten sposób można wyczyścić szybkę przy pomocy miękkiej chusteczki nawet
wtedy, gdy R-Touch jest włączony. W celu powrotu do normalnego trybu pracy
dotknąć należy pole (9) na dłużej niż 2 sekundy.
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6.3.2 Zakres funkcji R-Direct

5 7

98

5a6

Element obsługi R-Direct

R-Direct (5) (kolor ekranu i elementów obsługi ŻÓŁTY) umożliwia kierowcy dostęp do
menu głównego, do wagi oraz do ustawiania granic ostrzeżeń.

Podobnie następuje przełączenie podświetlania wyświetlanych pól, a po naciśnięciu
klawisza HOME wraca się do ekranu głównego.

6.3.2.1 Przycisk HOME

Przycisk HOME (8) jest dostępny zarówno w R-Touch, jak też na elemencie obsługi
R-Direct. Jednokrotne naciśnięcie przycisku HOME powoduje powrót do ekranu głów-
nego.

8
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6.3.2.2 Menu główne

Wszystkie podmenu w menu głównym można wybrać za pomocą pokrętła R-Touch
lub R-Direct (5a).

Menu główne

Ustawienia ładowania

Ustawienia podstawowe

Sterowanie oświetleniem

System wodny

Wycieraczki szyb

Funkcje specjalne

System

Menu główne

Ustawienia ładowania

Ustawienia podstawowe

Sterowanie oświetleniem

System wodny

Wycieraczki szyb

Funkcje specjalne

System

7

98

5a6

Dane pracy

serwis

WSKAZÓWKA

Przycisk WSTECZ (6) jest zawsze dostępny w obszarze menu oraz na elemencie
obsługi R-Direct. Poprzez naciśnięcie przycisku WSTECZ przechodzi się krok po
kroku z powrotem do ekranu głównego.

6
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6.3.2.2.1 Menu Ustawienia ładowania

Menu główne

Ustawienia ładowania

Ustawienia podstawowe

Sterowanie oświetleniem

System wodny

Wycieraczki szyb

Funkcje specjalne

System

Menu główne

Ustawienia ładowania

Ustawienia podstawowe

Sterowanie oświetleniem

System wodny

Wycieraczki szyb

Funkcje specjalne

System

Menu główne

Suma dzień

Suma sezon

Zerowanie

Kalibracja

Próg początku ważenia wagi

Ustawienia ładowania

Zgarniacz kopców podnieś

Zgarniacz kopców opuść

Zgarniacz kopców lewa

Zgarniacz kopców prawa

Wysięgnik załadowczy podnieś

Wysięgnik załadowczy opuść

Wysięgnik załadowczy obróć lewa

Wysięgnik załadowczy obróć prawa

Ramię wychylne obróć lewa

Ramię wychylne obróć prawa

Reset EksportImport

Obracając i naciskając na R-Direct wybiera się pożądaną funkcję. Producent zaleca
zawsze wartość 0. Odchylenia w granicach od -10 do +10 ustawione mogą być dowol-
nie przez kierowcę.

Wartości - = funkcja reaguje opornie

Wartości + = funkcja reaguje agresywnie

Przy pomocy funkcji „Eksport” własne ustawienia ładowania (czyli wszystkie usta-
wienia wyświetlane na terminalu R-Touch) można bez problemu zapisać na specjal-
nej, osobistej karcie pamięci podłączanej do portu USB. W ten sposób, w przypadku
ewentualnej zmiany kierowcy, nie traci się własnych osobistych ustawień. Przed roz-
poczęciem kolejnej zmiany można przenieść te ustawienia z karty pamięci USB do
maszyny korzystając z funkcji „Importuj”. Funkcją "Reset" ustawia się wszystkie usta-
wienia i tym menu na 0.
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6.3.2.2.2 Menu Ustawienia podstawowe

Menu główne

Ustawienia ładowania

Ustawienia podstawowe

Sterowanie oświetleniem

System wodny

Wycieraczki szyb

Funkcje specjalne

System

Menu główne

Ustawienia ładowania

Ustawienia podstawowe

Sterowanie oświetleniem

System wodny

Wycieraczki szyb

Funkcje specjalne

System

Rezerwa paliwa ostrzeżenie przy %

Rezerwa Ad Blue ostrzeżenie przy %

Czas smarowania (sec)

Walce automatycznie wstecz

20

15

210

Włącz

Ustawienia podstawowe

Czas pracy wstecz (s) 2

20

Rezerwa paliwa ostrzeżenie przy % patrz Strona 145

Rezerwa Ad Blue ostrzeżenie przy % patrz Strona 145

Czas smarowania (sec) patrz Strona 285

Automatyczna rewersacja walców patrz Strona 239

Czas pracy wstecz (s) patrz Strona 239

114 / 500



Praca
R-Concept

6.3.2.2.3 Menu Sterowanie oświetleniem

Menu główne

Ustawienia ładowania

Ustawienia podstawowe

Sterowanie oświetleniem

System wodny

Wycieraczki szyb

Funkcje specjalne

System

Menu główne

Ustawienia ładowania

Ustawienia podstawowe

Sterowanie oświetleniem

System wodny

Wycieraczki szyb

Funkcje specjalne

System

Szczegółowy opis patrz Strona 131.

6.3.2.2.4 Menu System wodny

Menu główne

Ustawienia ładowania

Ustawienia podstawowe

Sterowanie oświetleniem

System wodny

Wycieraczki szyb

Funkcje specjalne

System

Menu główne

Ustawienia ładowania

Ustawienia podstawowe

Sterowanie oświetleniem

System wodny

Wycieraczki szyb

Funkcje specjalne

System

Szczegółowy opis patrz Strona 252
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6.3.2.2.5 Menu Wycieraczki szyb

Menu główne

Ustawienia ładowania

Ustawienia podstawowe

Sterowanie oświetleniem

System wodny

Wycieraczki szyb

Funkcje specjalne

System

Menu główne

Ustawienia ładowania

Ustawienia podstawowe

Sterowanie oświetleniem

System wodny

Wycieraczki szyb

Funkcje specjalne

System

Szczegółowy opis patrz Strona 133
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6.3.2.2.6 Menu Funkcje specjalne

Menu główne

Ustawienia ładowania

Ustawienia podstawowe

Sterowanie oświetleniem

System wodny

Wycieraczki szyb

Funkcje specjalne

System

Menu główne

Ustawienia ładowania

Ustawienia podstawowe

Sterowanie oświetleniem

System wodny

Wycieraczki szyb

Funkcje specjalne

System

Funkcje specjalne

Tryb ładowania

Napęd jazdy automatyk

Centralne smarowanie

Zgarniacz kopców podnieś/opuść

Serwis filtr paliwa

Bieg szybki taśma sitowa

Ładowanie

Wyłącz

Auto

Maus 5

Wyłącz

Wyłącz

B638 Ciśn. paliwa filtr drobny

Serwis filtr paliwa patrz Strona 327

Tryb ładowania patrz Strona 241

Napęd jazdy automatik patrz Strona 164

Centralne smarowanie patrz Strona 285

Zgarniacz kopców podnieś opuść patrz Strona 251

Bieg szybki taśma sitowa patrz Strona 227
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6.3.2.2.7 Menu System

Menu główne

Ustawienia ładowania

Ustawienia podstawowe

Sterowanie oświetleniem

System wodny

Wycieraczki szyb

Funkcje specjalne

System

Menu główne

Ustawienia ładowania

Ustawienia podstawowe

Sterowanie oświetleniem

System wodny

Wycieraczki szyb

Funkcje specjalne

System

Podmenu Data/Godzina
Data / Godzina
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Podmenu Ustawienia terminal
Ustawienia terminal

Język

Typ komunikatu

Głośność

Dzień / Noc

Tryb nocny

Jasność / Dzień

Jasność / Noc

R-Transfer WLAN

Ton klawiszy

D

Standard

1

Dzień

Tryb nocny 2

8

3

Wyłącz

Włącz

W menu „Język“ zmienia się ustawienia języka terminala R-Touch.

W menu „Rodzaj wyświetlania“ istnieje możliwość przełączania między wyświetlaniem
standardowym a trybem eksperckim. Zasadniczo zalecamy wyświetlanie standar-
dowe, ponieważ jest ono znacznie bardziej przejrzyste. Tryb ekspercki nie oferuje żad-
nych dodatkowych funkcji ani korzyści dla codziennej pracy, powstał jedynie z myślą
o personelu serwisowym lub do wyszukiwania usterek, aby szczegółowo wyświetlać
określone stany pracy.

W menu „Głośność“ ustawia się głośność dźwięków ostrzegawczych i informacyjnych.

W menu „Dzień/Noc“ możliwe jest przełączenie z ekranu dziennego na ekran nocny.
Przełączenie z jednego ekranu na drugi jest aktywne dopiero po opuszczeniu menu
za pomocą przycisku Wstecz.

W menu „Jasność dzienna“ i „Jasność nocna“ ustawia się jasność ekranu oddzielnie
dla ekranu w dzień i w nocy.
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Podmenu Jednostki

Prędkość jazdy

Zużycie

Jednostki

Waga

Zużycie w czasie

Ciśnienie

Droga

t

l/h

bar

km

l

Zużycie na drogę

Temperatura C°

mph

km/h

l/km

W menu tym można wybrać jednostki dla wielkości fizycznych, takich jak prędkość,
droga, objętość i ciśnienie różne podstawy obliczeniowe. Proszę dane wpisywać
uważnie, ponieważ przy ustawieniu np. prędkości jazdy w mph zamiast w km/h,
wskaźniki prędkości będą podawały zupełnie niezrozumiałe wartości. Po jednorazo-
wym zapisaniu ustawień przed rozpoczęciem sezonu wartości nie należy już zmie-
niać. Wartości zadane odpowiadają europejskim standardom.

WSKAZÓWKA

Aby uniemożliwić przypadkową zmianę jednostek jest to menu zablokowane. Zmiana
w menu "Jednostki" możliwa jest tylko po wprowadzeniu kodu.

6.3.2.2.8 Menu Dane pracy

Menu główne

Sterowanie oświetleniem

System wodny

Wycieraczki szyb

Funkcje specjalne

System

Dane pracy

serwis
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Podmenu Statystyka sezonu

Numer ramy
Motogodziny silnik

Motogodziny ładowanie

Statystyka sezonu

Droga

Czas

Zużycie

Zużycie/Czas

Zużycie/Droga

„Statystyka sezonu“ może zostać usunięta dopiero wtedy, gdy po naciśnięciu przyci-
sku Reset na terminalu R-Touch wpiszę się na klawiaturze kombinację klawiszy 1 i 4.
Dzięki temu unika się przypadkowego usunięcia danych.

Motogodziny silnik = całkowity czas pracy silnika
Motogodziny ładowanie = całkowity czas włączenia napędu maszyny
Droga = przejechana droga w trybie pracy "Żółw" lub

"Zając":
Czas = całkowity czas pracy silnika w trybie pracy "Żółw"

lub "Zając"
Zużycie = całkowite zużycie paliwa w trybie pracy "Żółw" lub

"Zając":

Podmenu Statystyka maszyny

Numer ramy
Motogodziny silnik

Motogodziny ładowanie

Droga

Czas

Zużycie

Zużycie/Czas

Zużycie/Droga

Statystyka maszyny

W punkcie „Statystyka maszyny” nie można dokonywać żadnych wpisów, kasować
wartości ani też ich zmieniać.
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6.3.2.2.9 Menu Serwis

System wodny

Funkcje specjalne

Wycieraczki szyb

Menu główne

Wersja

Diagnostyka

serwis

Sterowanie oświetleniem

System

Dane pracy

serwis

Teach InTeach In

>

Dane Serwis

Wymiana osprzętu

Wymiana osprzętu

Parametry podstawowe

UstawieniaUstawienia
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Podmenu Wersja
W menu serwisowym dla kierowcy znaczenie mają tylko podpunkty menu Wersja i
Diagnostyka (patrz rozdział Uszkodzenia i pomoc, patrz Strona 405). Podpunkty
menu: Ustawienia i Teach-In są dostępne tylko po wpisaniu kodu serwisowego.

NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Dostęp do tych pozycji menu jest ze względów bezpieczeństwa zablokowany spe-
cjalnym kodem. W przypadku, kiedy w tych punktach menu dokonano niewłaściwych
ustawień lub też nie są przestrzegane obowiązujące przepisy dotyczące bezpieczeń-
stwa pracy lub też nie są przestrzegane w wystarczającym stopniu, może dojść do
bardzo poważnych wypadków ze skutkiem śmiertelnym. W wielu przypadkach mogą
powstać w maszynie poważne uszkodzenia, które wiążą się z kosztownymi napra-
wami lub długimi przestojami. Dlatego dostęp do tych punktów menu jest możliwy
tylko po skontaktowaniu się z producentem lub z osobami, które zostały wyraźnie upo-
ważnione do tego przez producenta.

Podmenu Dane Serwis

Kasowanie danych

Dane Serwis

Import danych Serwis

Eksport danych Serwis

Dane użytkownika/ właściciela

Drukuj dane

Aktualizacja oprogramowania

Podmenu „Dane Serwis” służy do importu i eksportu, co zapobiega skasowaniu
potrzebnych baz danych. Aktualizacje oprogramowania będą przeprowadzane rów-
nież za pomocą tego podmenu.
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Podmenu Puste menu

Ustawienia  

Teach In

Parametry podstawowe

Wymiana osprzętu

Dane Serwis

>

Serwis

To menu służy wyłącznie do informowania osób, które pracują nad kolejnymi wersjami
programu sterującego. Użytkownik maszyny nie ma dostępu do tych funkcji. Wyświe-
tlane informacje nie będą także pomocne użytkownikowi w trakcie wykonywanych
przez niego prac. Ten poziom menu lub poziom funkcyjny opuszcza się naciskając
przycisk WSTECZ.

6.3.2.3 Waga

Waga

Sumowanie wagi

Szczegółowy opis od Strona 263

6.3.2.4 Zmiana granic ostrzegawczych

Za pomocą R-Direct wybrać funkcję Granice ostrzegawcze i potwierdzić wybór naci-
skając na środek pokrętła.

W tym zakresie funkcji można zmieniać granice ostrzegawcze dla napędu walców
podbieracza, walców transportujących, 4 walców czyszczących i doczyszczarki.

Obracając pokrętłem wybiera się pasek wskazujący dla wybranego napędu, a wybór
potwierdza się naciskając jego środek. Następnie obracając pokrętłem zmienić gra-
nicę ostrzegawczą i potwierdzić ustawienie naciskając środek pokrętła. Za pomocą
przycisku WSTECZ opuszcza się menu lub zakres funkcji.
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1 2 3 4

(1) Granica ostrzegawcza walce podbieracza
(2) Granica ostrzegawcza walce transportujące
(3) Granica ostrzegawcza 4 walce czyszczące
(4) Granica ostrzegawcza doczyszczanie

WSKAZÓWKA

Dotknąć granicy ostrzegawczej na ekranie i przesunąć ją do góry lub na dół. W ten
sposób granicę ostrzegawczą można ustawić bezpośrednio na terminalu R-Touch.

6.3.3 Komunikaty ostrzegawcze i wskazania odnośnie statusu pracy na
terminalu R-Touch

Czerwone sygnały ostrzegawcze, które prowadzą do wyłączenia silnika

Ciśnienie oleju w silniku za niskie Olej hydrauliczny za gorący

Poważne problemy z silnikiem,
natychmiast wyłączyć silnik

Smarowanie awaria przekładni
rozdzielacza pompy

Stan płynu chłodniczego za niski Poziom oleju hydraulicznego za
niski

Temperatura płynu chłodniczego
za wysoka

1

2

(1) Czas do automatycznego wyłączenia silnika
(2) Opis błędów

W przypadku niektórych poważnych awarii silnik wysokoprężny po pewnym czasie
wyłącza się automatycznie. Na terminalu R-Touch pojawia się komunikat o błędzie.
Równocześnie dane wprowadzane są do pamięci błędów. Silnik można ponownie uru-
chomić na własną odpowiedzialność, np. po to, aby zjechać z przejścia kolejowego.
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Czerwone wskaźniki ostrzegawcze

Blokada płatności aktywna Poziom oleju silnikowego za niski

Temperatura płynu chłodniczego
za wysoka

Przekładnia rozdzielcza pomp
ciśnienie sprzęgła za niskie

Stop! Za mało ciśnienia zasilają-
cego

Napięcie akumulatora za niskie
albo za wysokie (poniżej 24 V lub
ponad 32 V)

Automatyczne zatrzymanie silnika
STOP aktywne

Ciśnienie luzowania hamulca
postojowego za niskie

OSTRZEŻENIE! Ryzyko odniesie-
nia obrażeń

STOP! Grożąca kolizja

Temperatura oleju silnikowego za
wysoka

Wyłącznik awaryjny Not-Aus wci-
śnięty

Ostrzeżenie Awaryjny układ kie-
rowniczy uszkodzony

Skontrolować Pamięć Błędów Sil-
nika

Czerwone wskaźniki informacyjne problemów elektronicznych

Sygnał prędkości obrotowej w nie-
dozwolonym zakresie

Błąd w zabezpieczaniu danych

Sygnał analogowy w niedozwolo-
nym zakresie

Niewłaściwa konfiguracja
maszyny

Stwierdzono przerwanie przewodu
lub zwarcie

Problem komunikacji ze sterowni-
kiem A03

Błąd pamięci wewnętrznej
EEPROM
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Pomarańczowe wskaźniki ostrzegawcze

Walce podbieracza przeciążone Walce transportujące przeciążone

4 walce czyszczące przeciążone Pas denny przeciążony

Doczyszczarka przeciążona Taśma przeładunkowa przecią-
żona

Walce podbieracza zablokowane Walce transportujące zabloko-
wane

4 walce czyszczące zablokowane Pas denny zablokowany

Doczyszczarka zablokowana Taśma przeładunkowa zabloko-
wana

Błąd w sterowniku silnika Merce-
des-Benz

Akumulatory nie są ładowane

Filtr paliwowy wstępny zanie-
czyszczony

Filtr paliwowy drobny zanieczysz-
czony

Zabrudzony filtr powietrza Zbyt niskie ciśnienie zbiornika
powietrza

Blokada układu różnicowego osi
przedniej nie jest zwolniona

Blokada układu różnicowego osi
tylnej nie jest zwolniona

Niskie ciśnienie zasilania Podpora osi wahadłowej jest włą-
czona

Poziom oleju silnikowego niebez-
piecznie niski

Poziom oleju silnikowego za
wysoki

Błąd przełącznik poziomu zbiornik
pośredni

Poziom oleju silnikowego za niski

Błąd czujników pedału jazdy
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Pomarańczowe wskaźniki informacyjne dotyczące obsługi

Proszę złożyć stół podbierający Proszę zamknąć pokrywę komory
silnika

Proszę złożyć blachy składane Proszę zamknąć ścianę tylną
podestu

Proszę puścić przełącznik nożny
"kierunek patrzenia do przodu"

Proszę otworzyć lewą konsolę joy-
sticka

Proszę nacisnąć przełącznik
nożny "kierunek patrzenia do
przodu"

Proszę wychylić doczyszczarkę
do pozycji roboczej

Proszę nacisnąć przycisk nożny
"Kierunek patrzenia do przodu" i
podnieść zgarniacz kopców

Proszę jeszcze więcej wychylić
taśmę wyładowczą

Proszę przy włączaniu napędu
maszyny fotel kierowcy przekręcić
do przodu i kontrolować obszar
zagrożeń stołu podbierającego

Proszę ustawić wysięgnik zała-
dowczy w pozycji transportowej

Proszę obrócić fotel kierowcy w
prawo

Proszę wysięgnik załadowczy
opuścić w dół

Proszę obrócić fotel kierowcy
dalej w lewo

Proszę wysięgnik załadowczy
podnieść do góry

Proszę ustawić zgarniacz kopców
na środek

Proszę wychylić ramię przeciw-
wagi dalej w lewo

Proszę podnieść dalej stół podbie-
rający

Proszę zmniejszyć nakierowanie
osi przedniej

Proszę wysięgnik załadowczy
dalej opuścić w dół

Proszę zmniejszyć nakierowanie
osi tylnej

Puścić przycisk start Proszę aktywować napęd jazdy
do przodu

Proszę zamknąć główny przełącz-
nik kierowania

Proszę odblokować główny włącz-
nik układu kierowniczego

Proszę zluzować hamulec posto-
jowy

Proszę zwolnić pedał jazdy w celu
włączenia blokady mechanizmu
różnicowego

Proszę wyprostować oś tylną Proszę zwolnić hamulec nożny

Proszę nacisnąć pedał jazdy Proszę puścić pedał jazdy

Proszę zmienić tryb pracy na żółw
1 bieg

Proszę zmienić tryb pracy
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Proszę zmienić tryb pracy na
zając 2 bieg

Proszę zmienić tryb pracy

Proszę jechać wolniej Proszę uzupełnić zbiornik paliwa

Proszę jechać szybciej Należy uzupełnić AdBlue®

Blokada układu różnicowego włą-
czona

Całkowicie puścić pedał jazdy
celem zmiany trybu pracy

Nie uzyskano temperatury robo-
czej

Proszę przełączyć rocker analo-
gowy w położenie neutralne

Proszę odblokować ramię prze-
ciwwagi

Proszę zablokować ramię prze-
ciwwagi

Proszę odblokować ramię
wychylne

Proszę odblokować ramię
wychylne

Proszę podnieść przeciwwagę Proszę opuścić przeciwwagę

Proszę podnieść kabinę kierowcy Proszę opuścić kabinę kierowcy

Proszę podnieść oś dodatkową Proszę aktywować oś dodatkową

Proszę zamknąć pałąk bezpie-
czeństwa na wejściu
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Wskaźniki stanu

Podpora osi wahadłowej jest włą-
czona

Centralne smarowanie włączone

Tryb pracy żółw aktywny (tryb
przeładunku)
1. bieg aktywny

Tryb pracy zając aktywny (jazda
po drogach)
2. bieg aktywny

Wybrany tryb pracy żółw, bieg
jeszcze nie zaskoczył
1. bieg włączony, bieg jeszcze nie
zaskoczył

Wybrany tryb pracy zając, bieg
jeszcze nie zaskoczył
2. bieg włączony, bieg jeszcze nie
zaskoczył

Blokada układu różnicowego z
przodu zaskoczyła

Blokada układu różnicowego z
tyłu zaskoczyła

Blokada układu różnicowego z
przodu wybrana, blokada jeszcze
nie zaskoczyła

Blokada układu różnicowego z
tyłu wybrana, blokada jeszcze nie
zaskoczyła

Kierunek załadunku w lewo
aktywny

Kierunek załadunku w prawo
aktywny

Napęd jazdy przeładunku do
przodu aktywny

Napęd jazdy przeładunku do tyłu
aktywny

Osie dodatkowe podniesione Osie dodatkowe opuszczone

Wskaźnik pozycji fotela kierowcy Wysokość zgarniacza pozostało-
ści w procentach

Napęd maszyny włączony

Automotywna jazda aktywna Ręczna regulacja obrotów silnika
aktywna

Hamulec postojowy włączony Automatyczny hamulec postojowy
aktywny

Ostrzeżenie kontrolka DEF (Die-
sel Exhaust Fluid) AdBlue®

Kontrolka Check Engine (ostrze-
żenie AWL) sprawdzić silnik wyso-
koprężny

Kontrolka LIM aktywny ogranicz-
nik momentu obrotowego silnika
wysokoprężnego

Kontrolka Stop Engine, wyłączyć
silnik (zredukowana moc)

Tryb ładowania "POCZĄTEK"
aktywny

Tryb ładowania "KONIEC"
aktywny
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6.3.4 Sterowanie oświetleniem

Oświetleniem maszyny steruje się przez terminal R-Touch. Menu Sterowanie oświe-
tleniem pojawia się po naciśnięciu przycisku (4) na panelu przycisków II przez trzy
sekundy. Krótkim naciśnięciem tego przycisku włącza się lub wyłącza światło z ostat-
nio wybranym ustawieniem.

355541

4

Wycieraczki szyb
1

Sterowanie oświetleniem

6 7 8

32 4

5
9

11
101213

14

(1) Włączanie/wyłączanie świateł
(2) Reflektor dach kabiny
(3) Reflektor dach kabiny
(4) Reflektor dach kabiny tył prawa
(5) Reflektor rama pojazdu lewa i prawa
(6) Program świateł 1
(7) Program świateł 2
(8) Program świateł 3
(9) Reflektory pas denny, układ czyszczenia i wysięgnik
(10) Światła jazdy wstecz
(11) Oświetlenie tylnych osi
(12) Reflektor dach kabiny tył lewa
(13) Reflektory pod lusterkami wstecznymi lewa i prawa
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(14) Reflektory grot

6.3.4.1 Konfiguracja programów świetlnych

Programy świetlne 1-3 można dostosować do indywidualnych potrzeb. Proszę włą-
czyć te światła, które powinny być zapisane w programie świetlnym. Poprzez długie
naciśnięcie przycisków programowych zapisuje się aktualnie włączone światła w pro-
gramie światła.

Wycieraczki szybSterowanie oświetleniem

6.3.4.2 Oświetlenie wejścia do kabiny

Maszyna posiada funkcję „Coming Home“ oraz „Leaving Home“. W celu aktywacji
funkcji Leaving Home nacisnąć przycisk "Leaving Home" (1) w wycięciu pod pokrywą
komory silnikowej. Funkcja Coming Home aktywuje się automatycznie jeśli podczas
wyłączania zapłonu (obrócenie zamka zapłonu z położenia I w położenie 0) włączone
były światła na dachu kabiny. Reflektory w dachu kabiny z lewej strony wyłączają się
ponownie po maks. 6 minutach.

1
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6.3.5 Wycieraczki szyb

Wycieraczki szyb maszyny steruje się przez terminal R-Touch. Menu Wycieraczki
szyb pojawia się po naciśnięciu przycisku (6) na panelu przycisków II przez trzy
sekundy. Krótkim naciśnięciem tego przycisku włączają się wycieraczki z ostatnio
wybranym ustawieniem.

355541

6

WSKAZÓWKA

Wycieraczki urządzenia mycia szyby przedniej obsługuje się przełącznikiem wie-
lofunkcyjnym przy kierownicy (patrz Strona 66), jedynie ustawianie ich interwałów
znajdą Państwo w menu Wycieraczki szyb w R-Touch.
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Wycieraczki szyb
1

6 7 8

32 4 9 1110

5

1219

1516 1417

18 13

(1) Wybrane wycieraczki szyb włączanie/wyłączanie
(2) Ustawienie przerwy dla interwału wycieraczek szyb bocznych lewa
(3) Wycieraczki szyb bocznych lewa bieg interwału
(4) Wycieraczki szyb bocznych lewa
(5) Ustawienie przerwy dla interwału wycieraczek szyba przednia
(6) Program pracy wycieraczek 1
(7) Program pracy wycieraczek 2
(8) Program pracy wycieraczek 3
(9) Wycieraczki szyb bocznych prawa
(10) Wycieraczki szyb bocznych prawa bieg interwału
(11) Ustawienie przerwy dla interwału wycieraczek szyb bocznych prawa
(12) Urządzenie mycia szyb bocznych i tylnych
(13) Wycieraczki szyb tylnych prawa
(14) Ustawienie przerwy dla interwału wycieraczek szyby tylnej
(15) Wycieraczki szyb tylnych prawa bieg interwału
(16) Wycieraczki szyb tylnych lewa bieg interwału
(17) Ustawienie przerwy dla interwału wycieraczek szyby tylnej lewa
(18) Wycieraczki szyb tylnych lewa
(19) Urządzenie mycia szyb bocznych i tylnych

6.3.5.1 Konfiguracja programów pracy wycieraczek szyb

Programy pracy wycieraczek 1-3 można dostosować do indywidualnych potrzeb. Pro-
szę włączyć te wycieraczki, które powinny być zapisane w programie. Poprzez długie
naciśnięcie przycisków programowych zapisuje się aktualnie włączone wycieraczki w
programie.

Wycieraczki szyb
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6.4 Prawy joystick z dźwignią wielofunkcyjną

joystick jest najważniejszym elementem sterującym w maszynie. Kompletne sterowa-
nie ważnymi funkcjami maszyny zgrupowano w ergonomiczny sposób w jednym ele-
mencie sterującym.

joystick widok z przodu

11

13

12

14

joystick widok z tyłu

RLRL

L

 

RLR

12

11

4 5

6

98

10

7

3
2

1

AUTO

Rop Art. 355286aa

13
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1
Mini-joystick (1)

DO PRZODU Stół podbierający w dół
DO TYŁU Stół podbierający w górę

W PRAWO Wychylanie ramienia przeciwwagi w lewo
W LEWO Wychylanie ramienia przeciwwagi w prawo

Przed wychyleniem ramienia przeciwwagi należy go odblokować przez R-Select i naci-
skając przycisk +. Wychylać ramię przeciwwagi zawsze w kierunku przeciwnym do
taśmy przeładowczej!

3

2

Napęd (2) jazdy w przód

Naciskając na ten przycisk włącza się napęd jazdy do przodu - tylko w trybie pracy
żółw. Ponowne naciśnięcie tego przycisku zatrzymuje napęd jazdy.

Przycisk (3) napęd jazdy w tył

Naciskając na ten przycisk włącza się napęd jazdy do tyłu - tylko w trybie pracy żółw i
to na tak długo jak długo naciska się ten przycisk. Jeśli maszyna podczas załadunku
porusza się do przodu, można zatrzymać jej jazdę do przodu naciskając krótko ten
przycisk.

4

RL

L R

Klawisz krzyżowy (4) stopy podporowe

PRZÓD LEWA Podnoszenie stopy podporowej lewej
PRZÓD PRAWA Podnoszenie stopy podporowej prawej

Walce podbieracza pracują głębiej w ziemi
TYŁ LEWA Opuszczanie stopy podporowej lewej
TYŁ PRAWA Opuszczanie stopy podporowej prawej

Walce podbieracza pracują płyciej w ziemi

5

RL

 

RL

Klawisz krzyżowy (5) składanie stołu podbierającego

PRZÓD LEWA Stół podbierający - rozkładanie części bocznej lewej
PRZÓD PRAWA Stół podbierający - rozkładanie części bocznej prawej
TYŁ LEWA Stół podbierający - składanie części bocznej lewej
TYŁ PRAWA Stół podbierający - składanie części bocznej prawej

W ten sposób zmienia się równocześnie ciśnienie odciążania części bocznych stołu
podbierającego
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6

Przycisk (6) napęd maszyny

NACISNĄĆ KRÓTKO KLAWISZ Napęd maszyny włącz/wyłącz
NACISNĄĆ KLAWISZ I TAK TRZYMAĆ Doładowanie

8 9

10

7 Przycisk (7) napęd walców odbieracza i walców transportujących

NACISNĄĆ KRÓTKO KLAWISZ Włącz/Wyłącz
NACISNĄĆ KLAWISZ I TAK TRZYMAĆ Rewersacja

Przycisk (8) napęd 4-walców czyszczących

NACISNĄĆ KRÓTKO KLAWISZ Włącz/Wyłącz
NACISNĄĆ KLAWISZ I TAK TRZYMAĆ Rewersacja

Przycisk (9) napęd doczyszczarki

NACISNĄĆ KRÓTKO KLAWISZ Włącz/Wyłącz
NACISNĄĆ KLAWISZ I TAK TRZYMAĆ Rewersacja (nie dotyczy wersji z taśmą

sitową)

Przycisk (10) Napęd pas denny

NACISNĄĆ KRÓTKO KLAWISZ Włącz/Wyłącz

Przycisk wielofunkcyjny (11) TYLKO w trybie pracy żółw i w połączeniu z klawiszem
krzyżowym (4) lub (5)

przestawić jednocześnie obydwie stopy podporowe lub

złożyć jednocześnie obydwie części boczne stołu podbierającego

Przycisk wielofunkcyjny (11) TYLKO w trybie pracy zając

Wyśrodkować tylną oś

Przyciski (12) i (13) TYLKO w trybie pracy zając

Krótko nacisnąć jednocześnie obydwa przyciski i aktywować kierowanie na wszystkie
koła

Potencjometr ręczny (14) TYLKO w trybie żółw

Zmienić prędkość jazdy do przodu podczas przeładunku

Potencjometr ręczny (14) TYLKO w trybie zając

Zmiana obrotów silnika przy ręcznej regulacji obrotów
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Ruchy joysticka tylko w trybie pracy zając

12

11

4 5

6

98

10

7

3
2

1

13

DO PRZODU Tempomat włącz
DO TYŁU Tempomat wyłącz

W PRAWO Oś tylną skierować w prawo
W LEWO Oś tylną skierować w lewo
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Ruchy joysticka tylko w trybie pracy żółw

12

11

4 5

6

98

10

7

3
2

1

13

Przycisk wielofunkcyjny (11) NIE naciśnięty

W ten sposób obracają Państwo tylko i wyłącznie te dwa napędy obrotowe! Kierunek
obracania się ramienia wychylnego jest zawsze zależne od aktualnego kierunku łado-
wania!

joystick DO PRZODU Obracanie ramienia wychylnego
joystick DO TYŁU Obracanie ramienia wychylnego

joystick W LEWO Wysięgnik obrócić w prawo
joystick W PRAWO Wysięgnik wyładowczy skręcić w prawo

Przycisk wielofunkcyjny (11) NACIŚNIĘTY i tak trzymany

W ten sposób podnosi i opuszcza się wysięgnik załadowczy lub przegub!

joystick DO PRZODU Wysięgnik załadowczy opuść
joystick DO TYŁU Wysięgnik załadowczy podnieś

joystick W LEWO Wysięgnik załadowczy - przegub rozłożyć
joystick W PRAWO Wysięgnik załadowczy - przegub złożyć
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6.5 Lewy joystick

W momencie, gdy konsola joysticka odchylona zostanie do góry, napęd maszyny i
napęd jazdy zostaną automatycznie zatrzymane.

WSKAZÓWKA

Ale funkcje można wykonać joystickien tylko wtedy, gdy konsola siedzenia złożona
jest całkowicie w dół i maszyna pracuje w trybie żółw I lub żółw II. Albo gdy maszyna
pracuje w trybie zając I lub zając II i przełącznik główny kierowania jest odblokowany.

Ruchy joystickiem

DO PRZODU Zgarniacz kopców opuść

DO TYŁU Zgarniacz kopców podnieś

W PRAWO Zgarniacz kopców wychylić (kompletnie) w prawo

W LEWO Zgarniacz kopców wychylić (kompletnie) w lewo
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16 15

17

Mini-joystick (15)

DO PRZODU Zgarniacz kopców teleskop wysuń
DO TYŁU Zgarniacz kopców teleskop wsuń

WSKAZÓWKA

W menu "Funkcje specjalne" można zmienić te ruchy, tak jak znacie je Państwo z
euro-Maus3.

W PRAWO Zgarniacz pozostałości obrócić w prawo (ta sama funkcja, jaką ma
przycisk (18))

W LEWO Zgarniacz pozostałości obrócić w lewo (ta sama funkcja, jaką ma
przycisk (19))

15

17

16

Klawisz krzyżowy (16)

DO PRZODU Zwiększyć obroty silnika wysokoprężnego

DO TYŁU Zredukować obroty silnika wysokoprężnego

WSKAZÓWKA

Nie funkcjonuje, jeśli aktywna jest automotywna regulacja obrotów.
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Tylko w trybie pracy zając
W LEWO Manualna regulacja obrotów silnika wysokoprężnego

W PRAWO Automotywna regulacja obrotów silnika wysokoprężnego
Celem przełączenia należy przesunąć klawisz krzyżowy (16) w odpowiednim kie-
runku i krótko przytrzymać go w pozycji końcowej.

TYLKO w trybie żółw
Wybrać kierunek załadunku w prawo/w lewo. W tym celu należy nacisnąć klawisz w
odpowiednim kierunku i krótko przytrzymać go w pozycji końcowej.
W LEWO Kierunek załadunku w lewo (przyczepa stoi po lewej stronie

maszyny)

W PRAWO Kierunek załadunku w prawo (przyczepa stoi po prawej stronie
maszyny)

WSKAZÓWKA

Jeśli przycisk krzyżowy (16) naciśnięty zostanie na lewo/prawo i będzie następnie
krótko trzymany, to za każdym razem zmienia się kierunek obracania się ramienia
wychylnego.
Przy automatycznym składaniu cel wysięgnika przy rozkładaniu określany jest przez
wybrany wstępnie kierunek załadunku (patrz Strona 181).

Hamulec fotela obrotowago (17) zablokować/zluzować

18 19

joystick widok z
tyłu

Zgarniacz pozostałości (18) obrócić w prawo

Zgarniacz pozostałości (19) obrócić w lewo

142 / 500



Praca
Silnik Diesla

6.6 Silnik Diesla

Zestawienie niezbędnych prac konserwacyjnych przy silniku znajduje się w rozdziale
7 oraz w oryginalnej instrukcji obsługi i oryginalnym zeszycie prac konserwacyjnych
firmy Mercedes-Benz.

Wskazówki dotyczące postępowania w przypadku awarii znajdują się w rozdziale 8
„Awaria i pomoc„ oraz w oryginalnej instrukcji obsługi firmy Mercedes-Benz.

11

12

5

8

14

4

10

1

23

13

(1) Rzeczywista prędkość obrotowa
(2) Zadana prędkość obrotowa
(3) Informacja o pracy na zadanych obrotach (czerwona LED)
(4) aktualne zużycie paliwa w l/h
(5) Napięcie w sieci pokładowej
(8) Temperatura cieczy w układzie chłodzenia (do maks 105 °C w porządku)
(10) Ciśnienie napęd jazdy

– Strzałka w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara: wyższe
ciśnienie do przodu
– Strzałka w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara: wyższe ciśnie-
nie do tyłu

(11) Pojemność baku paliwa silnikowego
(12) Pojemność baku AdBlue ®
(13) Poziom oleju silnikowego (wygasa, gdy silnik wysokoprężny pracuje) patrz

Strona 314
(14) Temperatura oleju silnikowego (wygasa, gdy wartość przekracza 60°C)

W przypadku problemów z silnikiem na terminalu R-Touch pojawiają się następujące
komunikaty ostrzegawcze :

UWAGA

Ryzyko poważnych uszkodzeń silnika

– Po pokazaniu się na terminalu R-Touch jednego z poniższych symboli należy bez-
zwłocznie silnik wyłączyć i ustalić przyczynę ostrzeżenia.

– Silnik wolno uruchomić dopiero po rozpoznaniu i usunięciu usterki.

Ciśnienie oleju w silniku za niskie. NATYCHMIAST WYŁĄCZYĆ i uzupełnić poziom.
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Poziom oleju za niski. NATYCHMIAST uzupełnić poziom oleju. (patrz Strona 314)

Temperatura czynnika chłodzącego za wysoka. Wyłączyć silnik, ustalić przyczynę i ją
usunąć (np. przeczyścić chłodnicę).

Poziom czynnika chłodzącego za niski. Wyłączyć silnik i natychmiast dolać środka
chłodniczego.

Poważne problemy z silnikiem! Wyłączyć NATYCHMIAST silnik i skontaktować się z
serwisem Mercedes-Benz.

Błąd w sterowaniu silnika firmy Mercedes-Benz.

Zabrudzony filtr powietrza! Natychmiast przeczyścić filtr powietrza!

Wkład filtra paliwa na elektropompie zanieczyszczony! Wymienić filtr, ponieważ należy
liczyć się ze zmniejszeniem mocy silnika.

Filtr paliwowy drobny przy silniku zatkany! Wymienić filtr, ponieważ należy liczyć się ze
zmniejszeniem mocy silnika.

Zejście do poziomu rezerwy paliwa! Pokazanie się tego symbolu ostrzegawczego na
terminalu R-Touch informuje o zejściu do ustawionego przez użytkownika poziomu
rezerwy paliwa.

Zejście do poziomu rezerwy paliwa AdBlue ®. Pokazanie się tego symbolu ostrzegaw-
czego na terminalu R-Touch informuje o zejściu do ustawionego przez użytkownika
poziomu rezerwy paliwa AdBlue®.
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Rezerwa paliwa ostrzeżenie przy %

Rezerwa Ad Blue ostrzeżenie przy %

Czas smarowania (sec)

Walce automatycznie wstecz

20

15

210

Włącz

Ustawienia podstawowe

Czas pracy wstecz (s) 2

W menu „Ustawienia podstawowe”, wiersz „Rezerwa paliwa – ostrzeżenie przy (%)”
można ustawić granicę ostrzegania dla rezerwy paliwa. Wartość wpisuje się w pro-
centach całkowitej pojemności zbiornika paliwa. W menu „Ustawienia podstawowe”,
wiersz „Rezerwa AdBlue ® – ostrzeżenie przy %” można ustawić granicę ostrzegania
dla rezerwy AdBlue ®.

WSKAZÓWKA

Ze względu na konstrukcję zbiornika paliwa nie ma możliwości pokazania jego zawar-
tości ponad 1000 litrów.

UWAGA

Ryzyko poważnych uszkodzeń silnika!
Proszę tankować wyłącznie bezsiarkowe paliwo, spełniające poniższe normy:

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

Następujące paliwa nie są dopuszczalne:

– Paliwo siarkowe z zawartością siarki ponad 0,005 wagi-% (50ppm)
– Marine Diesel Fuel
– Paliwo do turbin lotniczych
– Oleje opałowe
– FAME Biodiesel (paliwo biologiczne)

Paliwa te powodują nieodwracalne uszkodzenia silnika oraz systemu oczyszczania
spalin i znacznie skracają ich żywotność.

Nie tankować benzyny do pojazdów z silnikiem Diesla. Już niewielkie ilości benzyny
prowadzą do uszkodzenia układu paliwowego i silnika.
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6.6.1 Uruchamianie silnika wysokoprężnego

Jeśli podczas uruchamiania pedał jazdy nie znajduje się w pozycji spoczynku, ze
względów bezpieczeństwa tryb jazdy jest zablokowany. Blokada jest aktywna tak
długo, aż pedał jazdy zostanie całkowicie zwolniony i ponownie naciśnięty.

UWAGA

Ryzyko uszkodzenia maszyny.
Stosowanie chemicznych środków wspomagających uruchamianie silnika (jak
np. Startpilot itp.) jest surowo zabronione, ponieważ może to prowadzić do obrażeń
ciała oraz uszkodzenia maszyny.

Stacyjka ma trzy pozycje przełączania:
Pozycja 0: Wyłączenie silnika/wyłączenie zapłonu – można wyciągnąć kluczy ze
stacyjki
Pozycja I: Włączenie zapłonu, silnik jest gotowy do uruchomienia
Pozycja II: Uruchamianie silnika (wolna)

355541

Silnik uruchamiany jest przyciskiem START  i wyłączany przyciskiem STOP 
lub za pomocą stacyjki.

WSKAZÓWKA

Po każdym starcie silnika ma miejsce krótka automatyczna rewersacja wentylatora
systemu chłodzenia. W ten sposób usuwane są luźnie zanieczyszczenia systemu
(liście itp.).

Jeśli silnik nie uruchomi się natychmiast, elektronika po jakimś czasie wyłączy roz-
rusznik. Proszę odczekać co najmniej 2 minuty do następnej próby startu silnika, aby
rozrusznik się wystarczająco ochłodził.

Jeżeli z powodu włączonej blokady zapłonu nie można uruchomić silnika, na terminalu
R-Touch pojawia się następujący symbol ostrzegawczy: 

Ten symbol ostrzegawczy i jeden z poniższych sygnałów pokazują się na terminalu R-
Touch naprzemiennie:

Proszę złożyć do góry ścianę
tylną podestu

Proszę zamknąć pokrywę
komory silnika
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6.6.2 Wyłączanie silnika wysokoprężnego

Przed wyłączeniem silnik powinien popracować przez krótki okres czasu na obrotach
jałowych. Jeśli wyłączy się silnik przy wysokich obrotach powoduje to, że turbołado-
warka pracuje dalej, po tym jak spadło ciśnienie oleju.
Prowadzi to do braku środka smarującego i przez to do niepotrzebnego zużycia
łożysk pracującej na wysokich obrotach turbiny turboładowarki.

– Doprowadzić stacyjkę do pozycji 0
lub

– Nacisnąć klawisz STOP

6.6.3 Zmiana prędkości obrotowej silnika

Tryb pracy „Zając”

Na lewym joysticku można przesuwając przełącznik krzyżowy w prawo/lewo (16) prze-
łączać między jazdą z ręczną regulacją obrotów silnika  (w lewo) i jazdą automo-
tywną  (w prawo). Celem przełączenia należy przesunąć klawisz krzyżowy (16) w
odpowiednim kierunku i krótko przytrzymać go krótko w tej pozycji.

15

17

16

Automatyczna regulacja obrotów silnika (jazda automotywna)
Podczas jazdy automotywnej regulacja obrotów silnika odbywa się wyłącznie poprzez
pedał jazdy.

14

Ręczna regulacja obrotów silnika
W trybie pracy "Zając" przy ręcznej regulacji obrotów przestawianie obrotów silnika
odbywa się tylko przy pomocy potencjometru ręcznego (14). Najwyższe obroty silnika
wynoszą przy tym w granicach 1500 min-1. Wariant ten nadaje się najlepiej do jazdy
po nierównej nawierzchni.
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Tryb pracy „Żółw“:
Regulacja prędkości obrotowej następuje ręcznie przy pomocy przełącznika krzyżo-
wego (16) do przodu/do tyłu na lewym joysticku.

Naciskać krótko przełącznik krzyżowy (16) do przodu: Liczba obrotów silnika podnosi
się po każdym przyciśnięciu o 25 min-1.

Pociągnąć krótko przełącznik krzyżowy (16) do tyłu: Liczba obrotów silnika zmniejsza
się po każdym przyciśnięciu o 25 min-1.

Nacisnąć przełącznik krzyżowy (16) do przodu/do tyłu i tak trzymać: obroty zmieniają
się do momentu, aż zostanie klawisz puszczony.

16

Napęd maszyny włącz/wyłącz

Po włączeniu napędu maszyny prędkość obrotowa silnika wysokoprężnego usta-
wia się automatycznie na wartość, jaka ustawiona była przed ostatnim wyłączeniem
napędu maszyny. Po wyłączeniu napędu maszyny obroty silnika spadają automatycz-
nie do obrotów jałowych (wyjątek "Doładowanie“ patrz Strona 243).
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6.6.4 Redukcja mocy System SCR

Niniejszy silnik wysokoprężny maszyny dostarczany będzie z certyfikacją Tier 4 final.

Istnieją 3 rodzaje celowej redukcji mocy w połączeniu z systemem SCR:

– Pusty zbiornik AdBlue
– Przekroczenie dopuszczalnego europejskiego stopnia lub wartości granicz-

nej EPA/zła jakość AdBlue®

– Błąd systemu SCR (zwarcie, uszkodzony podzespół itp.)

Każde z tych zdarzeń prowadzi zawsze do tego, że kontrolki na terminalu R-Touch
migają lub świecą się, dodatkowo występuje celowa redukcja mocy.

Ostrzeżenie kontrolka DEF (Diesel Exhaust Fluid) AdBlue®

Kontrolka LIM aktywny ogranicznik momentu obrotowego silnika wysokoprężnego

Kontrolka Stop Engine, wyłączyć silnik (zredukowana moc)

Kontrolka Check Engine (ostrzeżenie AWL) sprawdzić silnik wysokoprężny

149 / 500



Praca
Silnik Diesla

6.6.4.1 Redukcja mocy - poziom napełnienia płynu AdBlue

Napełnienie zbiornika
AdBlue

Oddziaływanie na system Moc

ok. 10 % – 7,5 % Kontrolka DEF świeci się Normalna

ok. 7,5 % – 5 % Kontrolka DEF miga
Kontrolka LIM świeci się

Redukcja momentu obrotowego do
75% znamionowego momentu obroto-
wego

Niewielka
redukcja

ok. 5 % – 2,5 % Kontrolka DEF miga
Kontrolka LIM miga

Redukcja momentu obrotowego do
50% momentu znamionowego
Ograniczenie prędkości obrotowej do
60% znamionowej prędkości obroto-
wej

Duże redukcja

ok. 2,5 % – 0 % Kontrolka DEF miga
Kontrolka LIM miga
Świeci się kontrolka Stop Engine

Redukcja do 20% znamionowego
momentu obrotowego
Redukcja do jałowej prędkości obroto-
wej

Rozpoczyna
się kompletna
redukcja

AdBlue 0 % Kontrolka DEF miga
Kontrolka LIM miga
Kontrolka Stop Engine miga

Silnik pracuje z jałową prędkością
obrotową

Kompletna
redukcja

WSKAZÓWKA

Ten rodzaj redukcji mocy jest „samoczynnie rozwiązujący się“, co oznacza, że po
zatankowaniu redukcja mocy samoczynnie wyłącza się.

Ostrzeżenie kontrolka DEF (Diesel Exhaust Fluid) AdBlue®

Kontrolka LIM aktywny ogranicznik momentu obrotowego silnika wyso-
koprężnego

Kontrolka Stop Engine, wyłączyć silnik (zredukowana moc)
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6.6.4.2 Redukcja mocy jakość AdBlue / błąd systemu

Błąd Oddziaływanie na system Moc

W przypadku rozpozna-
nia złej jakości/rozpo-
znania błędu systemu

Kontrolka DEF zapala się po 60 min. na
60 min

Normalna

60 min. po rozpoznaniu Kontrolka DEF miga
Kontrolka LIM świeci się

Redukcja momentu obrotowego do
75% znamionowego momentu obroto-
wego

Niewielka
redukcja

180 min. po rozpozna-
niu

Kontrolka DEF miga
Kontrolka LIM miga

Redukcja momentu obrotowego do
50% momentu znamionowego
Ograniczenie prędkości obrotowej do
60% znamionowej prędkości obroto-
wej

Duże redukcja

230 min. po rozpozna-
niu

Kontrolka DEF miga
Kontrolka LIM miga
Świeci się kontrolka Stop Engine

Redukcja do 20% znamionowego
momentu obrotowego
Redukcja do jałowej prędkości obroto-
wej

Rozpoczyna
się kompletna
redukcja

240 min. po rozpozna-
niu

Kontrolka DEF miga
Kontrolka LIM miga
Kontrolka Stop Engine miga

Silnik pracuje z jałową prędkością
obrotową

Kompletna
redukcja

W przypadku wszystkich błędów w systemie SCR należy liczyć się z takim samym
wpływem na system, jak w przypadku złej jakości AdBlue. Dodatkowo w przypadku
błędów systemu na stałe zapala się kontrolka „Check Engine“.

Ostrzeżenie kontrolka DEF (Diesel Exhaust Fluid) AdBlue®

Kontrolka LIM aktywny ogranicznik momentu obrotowego silnika wyso-
koprężnego

Kontrolka Stop Engine, wyłączyć silnik (zredukowana moc)

Kontrolka Check Engine (ostrzeżenie AWL) sprawdzić silnik wysoko-
prężny
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6.6.4.3 Przebieg redukcji mocy

rozpoznanie błędu Ostrzeżenie małe zmniejszenie
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100% - 75% moment obrotowy
100% - 60% obroty znamionowe (25 min.)
75% - 50% momentu obrotowego (1% / 25 min.)

60% - jałowa prędkość obrotowa (10 min.)
50% - 20% moment obrotowy (10 min.)

6.6.5 Zmiany lub uzupełnienia do instrukcji obsługi silnika firmy
Mercedes-Benz

W przypadku silników Mercedes-Benz, zamontowanych w maszynach ROPA, należy
zasadniczo uwzględnić poniżej wymienione punkty:

Zamontowany jest silnik OM 936 LA 260 kW i 1400 Nm. Tym samym obowiązują
tylko te części instrukcji obsługi Mercedes-Benz, które odnoszą się do tego typu sil-
nika i części, które zasadniczo odnoszą się do wszystkich typów silników.
Żaden silnik nie jest wyposażony w płomieniowy układ uruchamiający, natomiast
wszystkie posiadają hamulec stałodławikowy. Sterowanie odbywa się przy użyciu
sterownika CPC4 za pośrednictwem interfejsu CAN. Urządzenie sterujące znajduje
się w centralnym układzie elektrycznym. System przetwarzania spalin maszyny
sterowany jest przez ACM. Znajduje się on mniej więcej na środku ramy maszyny,
z lewej strony nad tylną częścią skrzyni biegów.
Wspomniane w instrukcji obsługi firmy MTU/Mercedes-Benz „Kontrolka ostrze-
gawcza elektroniki” oraz „ Światło stop” są zastąpione w maszynach firmy ROPA
przez komunikaty ostrzegawcze na terminalu R-Touch. Jednak znaczenie tych
informacji jest identyczne z lampami opisanymi w instrukcji obsługi firmy MTU/Mer-
cedes-Benz. Po pokazaniu się na wyświetlaczu w terminalu R-Touch informacji
STOP, należy BEZZWŁOCZNIE wyłączyć silnik, ponieważ pojawiło się poważne
uszkodzenie silnika, które w przypadku dalszej pracy maszyny może prowadzić do
zniszczenia silnika. Kontrolka „Prąd ładowania“ w maszynach ROPA zastąpiona
jest przez komunikat ostrzegawczy na terminalu R-Touch.
Gniazdko diagnostyczne (X-340 (1)) układu elektronicznego silnika znajduje się w
centralnym układzie elektrycznym całkiem z przodu u góry.
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1

Klawisz START/STOP na silniku jest bez funkcji.
Przy silniku zamiast oryginalnej śruby spustowej oleju znajduje się specjalny zawór
spustowy oleju. Służy on do ułatwienia pracy podczas wymiany oleju.
W instrukcji obsługi firmy Mercedes-Benz przedstawiono opis wyłącznika awaryj-
nego dla pełnej mocy silnika (przełącznik Override). Wyłącznik ten nie jest zamon-
towany w maszynach z silnikiem spełniającym normę Tier 4 final.
Przeprowadzenie prac konserwacyjnych przez dział obsługi klienta firmy MTU/Mer-
cedes-Benz proszę potwierdzić w dołączonej oryginalnej dokumentacji firmy MTU/
Mercedes-Benz.

Instrukcja obsługi sporządzona przez firmę MTU/Mercedes-Benz jest wiążąca i do-
starczana w oryginale razem z maszyną.

6.7 Tryby pracy „Żółw”" und "Zając"

Na terminalu R-Touch pokazuje się symbol (”Żółw””/”Zając”) dla aktualnie aktywnego
trybu pracy.

Maszyna może pracować w następujących trybach pracy:

"Żółw” I" = Przeładunek

"Żółw” II" = Ten tryb praca może być włączony, nie ma to jed-
nak w praktyce żadnego znaczenia, ponieważ
wyłączony jest tu napęd na wszystkie koła.

"Zając I" = Powolna jazda po drogach z napędem na wszyst-
kie koła

"Zając II" = Szybka jazda po drogach bez napędu na wszyst-
kie koła

UWAGA

Ryzyko poważnego uszkodzenia napędu jazdy!
W trybie "Zając", a przede wszystkim podczas jazdy po zboczu,
w wariancie 1 z silnikiem napędu jazdy, nie wolno w żadnym wypadku jechać szyb-
ciej niż 35 km/h
w wariancie 2 z dwoma silnikami napędu jazdy, nie wolno w żadnym wypadku
jechać szybciej niż 45 km/h.

– Sposób jazdy należy dopasować do panujących warunków
– Po stromych zboczach zjeżdżać należy ze zredukowaną prędkością
– W razie konieczności wyhamować pojazd hamulcem nożnym

153 / 500



Praca
Tryby pracy „Żółw”" und "Zając"

6.7.1 Zmiana trybu pracy

– Aby zmienić tryb pracy należy całkowicie puścić pedał jazdy i zatrzymać maszynę.
– Za pomocą przycisków (1) oraz (2) na panelu przycisków I wybrać pożądany tryb

pracy.

W trybie pracy żółw drabinka wychyla się i tablice ostrzegawcze na zgarniaczu kopców
składają się w górę.

Prędkości jazdy:
Tryb pracy „Żółw I”: 0-0,7 km/h
Tryb pracy „Zając II” 0-10,3 km/h
Tryb pracy „Zając II”: 0-32 km/h (lub 40 km/h, 25 km/h)

Proces przełączania:
– Włączyć hamulec postojowy.
– Ustawić jałową prędkość obrotową silnika.
– Za pomocą przycisków (1) oraz (2) na panelu przycisków I wybrać pożądaną kom-

binację trybu pracy i biegu:
Przyciskiem (1) wybrać tryb praca "Żółw"/"Zając"
Przyciskiem (2) wybrać bieg "I"/"II"

– Zmianie trybu pracy towarzyszy dźwięk ("klak").
– Jeśli po przełączeniu trybu pracy symbol na w jednym z obydwu przycisków i na

terminalu R-Touch jest podświetlony na pomarańczowo, przekładnia jest zabloko-
wana.
Zwolnić hamulec postojowy i jechać bardzo ostrożnie (!) i powoli do przodu lub
do tyłu. Teraz przekładnia przełączy się w słyszalny sposób. Mimo tego skontrolo-
wać, czy na terminalu R-Touch symbol pożądanego trybu pracy jest podświetlony
na biało i czy świecą się kontrolki LED w przyciskach na panelu przycisków.

355540

1 2
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UWAGA

Ryzyko poważnych uszkodzeń skrzyni biegów.
Proszę koniecznie przestrzegać powyższych wskazówek! Uszkodzenia przekładni,
które powstaną w wyniku nieprzestrzegania lub niedokładnego przestrzegania powyż-
szych wskazówek, nie są objęte gwarancją!
Przyciski do przełączania trybów pracy wolno przełączać TYLKO WTEDY, gdy
Maszyna jest całkowicie zatrzymana (0,0 km/h). Ponadto ciśnienie w układzie sprężo-
nego powietrza musi mieć wystarczającą wartość. Dzieje się tak, gdy na terminalu R-
Touch zniknie symbol . W przypadku nieprzestrzegania tego zalecenia może dojść
do uszkodzenia skrzyni biegów.

6.7.2 Blokada układu różnicowego

Blokada układu różnicowego osi przedniej i osi tylnej włączane są oddzielnie. Wyłącza
i wyłącza się ją na osi przedniej przyciskiem (3) i osi tylnej przyciskiem (4) na panelu
przycisków.

355540
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UWAGA

Niebezpieczeństwo poważnych uszkodzeń osi.
W przypadku nieprzestrzegania tej wskazówki może dojść do uszkodzenia sprzęgieł
kłowych w blokadzie układu różnicowego.

– Blokadę mechanizmu różnicowego można przełączać TYLKO wtedy, kiedy
maszyna stoi nieruchomo (0,0km/h).

– Przy włączonej blokadzie układu różnicowego nigdy zbyt mocno nie skręcać kół!
Przed włączeniem koła ustawić należy na wprost! Elementy przenoszące moc
(napęd układu różnicowego, wał przegubowy, napęd planetarny itp.) są zbyt
mocno obciążane.

WSKAZÓWKA

Jeśli trakcja maszyny w ekstremalnych warunkach nie wystarczy, proszę dołączyć naj-
pierw blokadę mechanizmu różnicowego przedniej osi.
Włączanie blokady układu różnicowego osi tylnej dozwolone jest tylko wtedy, jeśli dal-
sza praca maszyny nie byłaby możliwa. Aby uniknąć uszkodzenia osi, należy koniecz-
nie ustawić koła mniej więcej do jazdy na wprost.

Jeśli osie tylna lub przednia są zbyt mocno skręcone, to nie można włączyć blokady
mechanizmu różnicowego.

Przełączać blokady mechanizmów różnicowych tylko wtedy, jeśli jest to na prawdę
konieczne. W normalnych warunkach glebowych i przy właściwie ustawionej głębo-
kości stołu podbierającego, jego odciążenia i pozycji przeciwwagi włączanie blokad
mechanizmów różnicowych nie jest konieczne.

Włączanie blokady układu różnicowego osi przedniej:

– Aby włączyć blokadę układu różnicowego, należy całkowicie puścić pedał jazdy i
zatrzymać pojazd.

– Nacisnąć przycisk (3) polu przycisków I.
– Niniejszy symbol  pojawi się na terminalu R-Touch, jeśli oś ta nie zaskoczyła.

Miga dioda LED.
– Niniejszy symbol  pojawi się na terminalu R-Touch, jeśli blokada układu różnico-

wego zaskoczyła. Dioda LED świeci się.
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Włączanie blokady układu różnicowego osi tylnej:
Blokowanie samej osi tylnej nie jest możliwe. Blokada osi tylnej może być skuteczna
tylko w przypadku, jeśli blokada mechanizmu różnicowego osi przedniej jest włączona.
Z drugiej strony - jeśli wyłączy się blokadę układu różnicowego przedniej osi to wyłą-
czy się też automatycznie blokada mechanizmu różnicowego osi tylnej.

– Aby włączyć blokadę układu różnicowego, należy całkowicie puścić pedał jazdy i
zatrzymać pojazd.

– Nacisnąć przycisk (4) polu przycisków I.
– Niniejszy symbol  pojawi się na terminalu R-Touch, jeśli oś ta nie zaskoczyła.

Miga dioda LED.
– Niniejszy symbol  pojawi się na terminalu R-Touch, jeśli blokada układu różnico-

wego zaskoczyła. Dioda LED świeci się.

WSKAZÓWKA

Kierowanie osi tylnej przy włączonej blokadzie układu różnicowego jest bardzo ogra-
niczone. Jeśli konieczne są większe zakresy kierowania osi tylnej, należy wcześniej
wyłączyć blokadę jej mechanizmu różnicowego.

Blokada układu różnicowego osi przedniej nie jest zwolniona

Blokada układu różnicowego osi tylnej nie jest zwolniona

Wyłączanie blokady układu różnicowego:

– Przyciskiem (3) na panelu przycisków I wyłącza się obydwie blokady mechanizmu
różnicowego. Dioda LED nie świeci się.

– Przyciskiem (4) na panelu przycisków I wyłącza się blokadę mechanizmu różnico-
wego osi tylnej. Dioda LED nie świeci się.

– Jeżeli po wyłączeniu blokady na terminalu R-Touch pojawi się jeden z następują-
cych symboli:  -  - jedna oś jest zablokowana i tym samym nie nastąpiło pełne
zwolnienie blokady. Odpowiednie skręcając tą osią w różne strony można dopro-
wadzić do odblokowania osi.

Po włączeniu trybu pracy "Zając II" wyłączają się automatycznie wszystkie blokady
układu różnicowego.
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6.8 Jazda

Elektroniczne sterowanie odciąża zarówno kierowcę, jak i środowisko naturalne,
dzięki zastosowaniu automatycznego trybu jazdy.

Automatyczna jazda oznacza, że prędkość jazdy jest ustalana na podstawie nacisku
na pedał jazdy. Układ elektroniczny reguluje hydrostatyczny zespół napędowy oraz sil-
nik wysokoprężny w taki sposób, że maszyna jedzie z zadaną prędkością przy zawsze
możliwie najniższej prędkości obrotowej silnika, niezależnie od tego, czy maszyna
wjeżdża pod górę czy też zjeżdża w dół.

Kierowca reguluje prędkością maszyny przy pomocy pedału jazdy. Im mocniej jest
wciśnięty pedał jazdy, tym większa jest prędkość maszyny. Po całkowitym puszczeniu
pedału jazdy maszyna gwałtowanie wyhamowuje dzięki zastosowaniu hydrostatycz-
nego zespołu napędowego.

3
4

5

(3) Przełącznik nożny kierunku jazdy
(4) Pedał hamulca
(5) Pedał jazdy
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Hydrostatyczne napędy jazdy uważane są za bardzo bezpieczne. Następująca czyn-
ność podnosi to bezpieczeństwo, jeśli dojdzie do zakłóceń w pracy napędu jazdy.
Jeśli maszyna po puszczeniu pedału jazdy ani nie zmniejszy prędkości jazdy ani się
nie zatrzyma, to po włączeniu hamulca postojowego (1) aktywowany jest system bez-
pieczeństwa.

2

1

Ten system bezpieczeństwa pomija normalne zachowanie się układu hydraulicznego i
otwiera zawór bezpieczeństwa, który szybko wyłącza napęd jazdy.
Jeśli zawiodą wszystkie mechanizmy bezpieczeństwa - co jest mało prawdopodobne
- i maszyny nie można mimo to zatrzymać, należy jak najszybciej wyłączyć silnik
wyłącznikiem STOP (2) lub na stacyjce. (patrz Strona 89) (patrz Strona 147)

NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Ryzyko ciężkich wypadków z zagrażającymi zdrowiu lub życiu zranieniami przy
włączeniu hamulca ręcznego lub wyłączeniu silnika w momencie, gdy maszyna
jedzie.

– Proszę użyć takiego środka NOT-STOP tylko w ekstremalnym przypadku i ostrzec
innych uczestników ruchu naciskając kilkakrotnie pedał hamulca i włączając światła
awaryjne.

Jeżeli po przełączeniu w tryb "Zając” pojazd porusza się z bardzo małą prędkością, to
na terminalu R-Touch pojawia się odpowiedni symbol, np. "Proszę ustawić wysięgnik
załadowczy w pozycji transportowej" . Przed rozpoczęciem jazdy upewnić się, czy
maszyna jest całkowicie w jej pozycji transportowej.

Gdy ciśnienie zasilające w napędzie hydrostatycznym jest zbyt niskie (15 barów), poja-
wia się pomarańczowy symbol ostrzegawczy:  Należy zatrzymać się i wezwać ser-
wis!
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Jeśli nie da się ruszyć pojazdem, przyczyna tego problemu wyświetli się na terminalu
R-Touch:

Proszę wyłączyć hamulec postojowy.

Proszę zwolnić hamulec nożny.

Ciśnienie powietrza w zbiorniku hamulcowym za
niskie!

Błąd czujników pedału jazdy!

Ciśnienie luzowania hamulca postojowego za
niskie!

Ciśnienie zasilające w napędzie hydrostatycznym
jest zbyt niskie (12 barów)!

Wezwać serwis

6.8.1 Jazda, Tryb pracy "Zając”

Do jazdy po drodze można wybrać jeden z wariantów: jazdę automotywną lub jazdę z
manualną regulacją obrotów (potencjometr ręczny na Joysitcku patrz Strona 147 ).

6.8.1.1 Ograniczenie prędkości silnik wysokoprężny za zimny

Przy temperaturach oleju silnikowego poniżej 60 °C nie można aktywować hamulca
stało-dławikowego (patrz Strona 170), prędkość jazdy zostanie ograniczona do ok.
20 km/h. Jeśli prędkość jazdy zadana przez pedał jazdy przekroczy 20 km/h, na termi-
nalu R-Touch pojawi się informacja .

Temperatura oleju silnikowego za niska
proszę czekać

Aktualna temperatura oleju silnikowego (1) wyświetlana jest do 60°C na wyświetlaczu
parametrów pracy. Gdy tylko temperatura oleju silnikowego osiągnie wartość 60°C,
można jechać (zależnie od wariantu) z prędkością do 40Km/h.

1
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6.8.1.2 Wybór kierunku jazdy (do przodu+/do tyłu) w trybie pracy "Zając"

Przełącznik nożny kierunku jazdy (3):
NIENACIŚNIĘTY kierunek jazdy "do przodu”
NACIŚNIĘTY kierunek jazdy "do tyłu”

3 5

(3) Przełącznik nożny kierunku jazdy
(5) Pedał jazdy

WSKAZÓWKA

Tylko w trybie "Zając II” w celu przełączenia na jazdę do tyłu konieczne jest całkowite
puszczenie pedału jazdy (5). Proszę odczekać do momentu całkowitego zatrzymania
maszyny (0,0 km/h). Dopiero po całkowitym zatrzymaniu wolno nacisnąć „Przełącz-
nik nożny kierunku jazdy” i przytrzymać go w tej pozycji. Po wciśnięciu pedału jazdy
maszyna cofa się.

W trybie pracy "Zając I" wolno zmieniać kierunek jazdy przy niewielkiej prędkości
jazdy.
Podczas jazdy do tyłu jest słyszalny sygnał ostrzegawczy, który ostrzega inne osoby
o tym, że maszyna jedzie do tyłu. Jednocześnie włączają się automatycznie obydwa
reflektory cofania.

UWAGA

Ryzyko uszkodzeń w maszynie.
Proszę podczas cofania koniecznie zwrócić uwagę, aby przeciwwaga była podnie-
siona do tego stopnia, żeby przeciwwaga i zderzak nie dotykały podłoża. Zagrożenie
takie istnieje w momencie, gdy z tyłu maszyn znajduje się zbocze w górę.
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6.8.1.3 Tempomat

Aby odciążyć kierowcę, pojazd wyposażony jest w tempomat. Dzięki temu prędkość
jazdy można ustawić TYLKO w trybie "Zając II" poprzez wciśnięcie pedału jazdy lub
włączenie tempomatu.

12

11

4 5

6

98

10

7

3
2

1

13

6.8.1.3.1 Włączanie tempomatu

Tempomat można włączyć tylko pod następującymi warunkami:
włączony tryb „Zając II” (informacja na terminalu R-Touch),
lewa konsola joysticka jest rozłożona,
prędkość jazdy jest większa niż 10 km/h.

Tempomat włączany jest w następujący sposób:
– Prędkość jazdy ustawić za pomocą pedału jazdy.
– Prawy joystick nacisnąć całkiem do przodu. Na panelu R-Touch pojawi się zielona

dioda LED obok prędkości jazdy.
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Tempomat przejmuje prędkość, która zadawana jest przez pedał jazdy w momencie,
gdy joystick naciskany jest do przodu.

To niekoniecznie musi być ta prędkość, z którą akurat porusza się pojazd.

Przykład:

Momentalna prędkość wynosi 11 km/h. Kierowca naciska pedał jazdy krótko, do
oporu. Pedał jazdy zadaje maszynie maksymalną prędkość. Maszyna zaczyna przy-
spieszać. W tym momencie włączony zostaje tempomat. Tempomat przejmuje zadaną
prędkość (= prędkość maksymalna). Chcąc szybko zwiększyć prędkość podczas
jazdy można w dowolnej chwili pominąć działanie tempomatu naciskając pedał jazdy.
Jeśli jedzie się z prędkością większą niż prędkość zadana, tempomat jest co prawda
włączony, jednak podczas jazdy można stwierdzić działanie tempomatu dopiero
wtedy, gdy zmniejszy się nacisk na pedał jazdy. Po puszczeniu pedału jazdy maszyna
jedzie nadal z prędkością zadaną, którą przejął tempomat.

6.8.1.3.2 Wyłączanie tempomatu

Przed wyłączeniem tempomatu pedał jazdy należy tak mocno wcisnąć, aby prze-
jął prędkość tempomatu. W taki sposób można zapobiec nagłemu zahamowaniu
maszyny przy wyłączaniu tempomatu.

Aby wyłączyć tempomat, należy pociągnąć joystick całkiem do tyłu. Inne sposoby
wyłączania tempomatu:

– Naciśnięcie na pedał hamulca
– Nacisk na przełącznik nożny kierunku jazdy
– Nacisk na wyłącznik awaryjny Not-Aus
– Włączenie hamulca postojowego
– Podniesienie lewej konsoli joysticka

6.8.2 Jazda w trybie pracy "Żółw”

W trybie pracy żółw napęd jazdy obsługiwany jest wyłącznie przyciskami (2) i (3) oraz
potencjometrem ręcznym (14) na prawym joysticku.
Jeśli aktywowana jest przyciskiem (2) jazda do przodu, to na terminalu pojawi się sym-
bol .
Tym przyciskiem wyłącza się napęd jazdy do przodu. Ponowne naciśnięcie tego przy-
cisku zatrzymuje napęd jazdy.
Wyłączenie napędu maszyny (żółty przycisk napędu maszyny(6)) również wyłącza
napęd jazdy.

Prędkość jazdy (=prędkość posuwu) w trybie przeładunku ustawiana jest poprzez
potencjometr ręczny (14).
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(27) Barograf pozycja potencjometr ręczny (14)
(28) Tryb napęd jazdy (tylko podczas przeładunku)

Ustawiana prędkość może być regulowana pedałem jazdy aż do maksymalnej prędko-
ści. Funkcja ta umożliwi Państwu szybszy wjazd w kopiec buraków.

6.8.2.1 Automatyczne włączanie posuwu

Po każdym włączeniu zapłonu i po każdej zmianie trybu pracy (zając ↔ żółw) pojawi
się po włączeniu napędu maszyny (żółty przycisk (6)) na R-Touch następujące pole
wyboru:

Automatyczna aktywacja napędu jazdy - włączyć?

Teraz wybrać przycisk potwierdzenia (29) lub przycisk przerwania (30).

Przycisk potwierdzenia (29) aktywuje automatykę napędu jazdy. Proszę włączyć
teraz posuw przyciskając przycisk (2). Po wyłączeniu napędu maszyny miga pole
wyświetlacza dla trybu napędu jazdy (28) . Oznacza to, że po kolejnym włącze-
niu napędu maszyny dołączy się automatycznie jazda do przodu (w momencie gdy
walce stołu podbierającego zaczną się obracać). Naciśnięcie przycisku (2) nie jest
zatem konieczne. Funkcja ta działa aż do następnej zmiany trybu pracy lub wyłącze-
nia zapłonu. Naciskając przycisk (3) automatycznie wyłącza się także ze względów
bezpieczeństwa automatyka włączania posuwu.

164 / 500



Praca
Jazda

Jeśli chce się mimo to aktywować wyłączoną uprzednio automatykę włączania
posuwu to możliwe jest to w menu "Funkcje specjalne" w wierszu "Napęd jazdy auto-
matyk".

Funkcje specjalne

Tryb ładowania

Napęd jazdy automatyk

Centralne smarowanie

Zgarniacz kopców podnieś/opuść

Serwis filtr paliwa

Bieg szybki taśma sitowa

Ładowanie

Włącz

Auto

Maus 5

Wyłącz

Wyłącz

B638 Ciśn. paliwa filtr drobny

6.8.2.2 Jazda do tyłu w trybie "Żółw"

6

314

2

Jeśli przyciskiem (3) aktywowano jazdę do tyłu, to na terminalu pojawi się symbol .

Naciskając na ten przycisk włącza się napęd jazdy do tyłu - na tak długo jak długo
naciska się ten przycisk (3). Jeśli maszyna podczas załadunku porusza się do przodu,
można zatrzymać jej ruch ten przycisk. Podczas jazdy do tyłu regulacja prędkości
potencjometrem ręcznym nie jest możliwa. Maszyna porusza się do tyłu z maksymal-
nie możliwą prędkością.

Oprócz tego można napęd jazdy wyłączyć w następujący sposób:
– Nacisnąć wyłącznik awaryjny Not-Aus
– Nacisnąć przełącznik nożny kierunku jazdy
– Włączenie hamulca postojowego
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6.9 Jazda po drogach

6.9.1 Informacje ogólne

Niniejsza maszyna jest uznana w ramach Unii Europejskiej za samojezdną maszynę
służącą do pracy. Pojazd ten podlega szczególnym przepisom i nakazom, które
mogą się różnić w poszczególnych krajach. Dodatkowo różnić się mogą przepisy
Ruchu Drogowego ustanowione w obrębie poszczególnych krajów. Na żądanie klienta
maszyna może być dopuszczona do ruchu jako pojazd. W takim przypadku obowią-
zują nieco inne przepisy, niż te tutaj omawiane.
Obsługujący musi w każdym wypadku zadbać o to, aby maszyna była wyposażona
w odpowiednie elementy bezpieczeństwa takie jak np. trójkąt ostrzegawczy, lampa
ostrzegawcza itp. i o to, aby te urządzenia były sprawne.

WSKAZÓWKA

Firma ROPA informuje, że kierowca oraz właściciel niniejszej maszyny są zawsze
osobiście odpowiedzialni za zachowanie odpowiednich przepisów właściwych urzę-
dów ds. komunikacji.

Podczas jazdy po drogach Republiki Federalnej Niemiec zasadniczo obowiązują
następujące zasady:

– Doczyszczarkę złożyć do pozycji transportowej a następnie wysięgnik załadowczy
odłożyć do pozycji transportowej.

– Ramię przeciwwagi przesunąć do linii środkowej pojazdu i je zablokować.
– Przeciwwagę złożyć w dół do oporu.
– Zablokować ramię wychylne.
– Opuścić do oporu kabinę.
– Stół podbierający podnieść aż do oporu.
– Rozłożyć blachy składane, stopy podporowe podnieść do oporu w górę, obydwie

tarcze zgarniające złożyć do oporu.
– Złożyć do oporu obydwie części boczne stołu podbierającego.
– Zgarniacz kopców doprowadzić do pozycji środkowej, ustawić w poziomie i wcią-

gnąć do grotu.
– Zgarniacz pozostałości obrócić poprzecznie do kierunku jazdy.
– Wyłączyć podporę osi wahadłowej.
– Wybrać tryb pracy „Zając II”.
– Fotel kierowcy zablokować w kierunku jazdy.
– Wyprostować koła tylnej osi.
– Zablokować kierowanie tylną osią (zablokować główny włącznik kierowania).
– Wszystkie reflektory robocze wyłączyć.
– Schody pomocnicze na zbiorniku paliwa złożyć do góry i zablokować.
– Sprawdzić maszynę pod względem bezpieczeństwa drogowego, zwłaszcza kiero-

wania i oświetlenia. Usterki niezwłocznie usunąć.
– Aby móc korzystać z dróg publicznych, należy obniżyć osie dodatkowe. PRZED

opuszczeniem dodatkowych osi należy sprawdzić, czy w ich obszarze nie ma żad-
nych osób trzecich!
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Pozostałe zalecenia dotyczące obsługi maszyny na drodze:
Podczas jazdy po drogach publicznych należy, niezależnie od pory dnia, włączyć żółte
światła obrysowe.

Przed wjechaniem na drogi publiczne maszynę należy odpowiednio oczyścić tak, aby:
nie był przekroczony całkowity dopuszczalny ciężar,
wszystkie tablice ostrzegawcze były bez problemu rozpoznawalne,
wszystkie kierunkowskazy i sprzęt oświetlający były czyste i sprawne technicznie.

Jako samojezdna maszyna robocza z dopuszczalną maksymalną prędkością 40 km/h
– 32 km/h lub 25 km/h nie podlega ona obowiązkowi dopuszczenia do ruchu oraz obo-
wiązkowi umieszczania tablic rejestracyjnych. Dodatkowo pojazd należy ubezpieczyć
przed uszkodzeniem zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami.

Należy spełnić następujące zalecenia:
Kierujący pojazdem powinien otrzymać pomoc dodatkowej osoby, która będzie
udzielała wskazówek kierującemu w trakcie jazdy, zawsze wtedy, kiedy nie będzie
zagwarantowane bezpieczne kierowanie pojazdem (np. na skrzyżowaniach i zwę-
żeniach, podczas cofania oraz przy panujących warunkach atmosferycznych).
Sterowanie tylnych kół wolno włączać na chwilę tylko przy przejeżdżaniu ciasnych
zakrętów z niską prędkością.
Kierowcą i osobą towarzyszącą (pomocnikiem) powinny być wyłącznie osoby
zaznajomione z topografią trasy, które posiadają odpowiednie doświadczenie i
można na nich polegać.
Pojazdem po drodze publicznej może kierować wyłącznie kierowca posiadający
odpowiednie i ważne zezwolenie do kierowania pojazdami (prawo jazdy). Oprócz
ważnego prawa jazdy kierowca powinien posiadać przy sobie również ogólne
zezwolenie do ruchu dla maszyny oraz ważne zezwolenie na przejazd.
Należy przewozić ze sobą w łatwo dostępnym miejscu kamizelki ostrzegawcze,
apteczkę oraz trójkąt ostrzegawczy.
Nie wolno przewozić żadnych osób na platformie przed kabiną kierowcy.
Właściciel pojazdu lub osoba przez niego wyznaczona ma obowiązek pouczyć
zawsze każdego kierowcę przed rozpoczęciem używania maszyny o szczegól-
nych obowiązkach podczas bezpiecznego kierowania pojazdem w ruchu ulicz-
nym. Kierowcy są zobowiązani pisemnie poświadczyć przejście szkolenia. Wła-
ściciel pojazdu ma obowiązek przechowywać te potwierdzenia co najmniej przez
rok. Druk takiego pouczenia znajduje się w rozdziale 9 (patrz Strona 489). Firma
ROPA zaleca skopiowanie druku przed jego wypełnieniem.
Jak już wspomniano, miejscowy urząd ds. komunikacji może wprowadzić dodat-
kowe przepisy, które będą odbiegały od podanych powyżej przepisów. Obowiąz-
kiem użytkownika i kierowcy pojazdu jest zdobycie informacji na temat tych przepi-
sów i ich przestrzeganie.
W przypadku pofabrycznej zmiany części lub ich funkcji, których konstrukcja lub
przebieg jest określony przepisami, wygasa „Ogólne zezwolenie na użytkowanie
maszyny“ i należy złożyć wniosek o wydanie nowego zezwolenia.

6.9.2 Osie dodatkowe

Do jazdy po drogach należy aktywować osie dodatkowe. Prędkość maksymalna może
być osiągnięta tylko wtedy, gdy aktywne są osie dodatkowe.

Aktywacja osi dodatkowych odbywa się przy pomocy przycisku (5). Dioda LED świeci
się, gdy oś dodatkowa jest opuszczona. Na panelu R-Touch pojawi się symbol .
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Dodatkowych osi nie można używać do jazdy w terenie i dlatego należy je podczas
jazdy w terenie podnieść do góry. Gdy przełączy się z trybu "Zając" na tryb "Żółw" w
momencie, gdy osie dodatkowe są opuszczone, na R-Touch pojawi się następujący
symbol ostrzegawczy . Podnoszenie osi dodatkowych odbywa się przy pomocy
przycisku (5). Dioda LED wygaśnie, gdy oś dodatkowa jest podniesiona. Na panelu R-
Touch pojawi się symbol .
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6.10 Układ hamulcowy

Układ hamulcowy pojazdu jest uruchamianym pneumatycznie, suchym hamulcem
bębnowym. Z uwagi na bezpieczeństwo układ składa się z dwóch niezależnych od
siebie obwodów hamowania:

Hamulca roboczego uruchamianego za pośrednictwem pedału hamulca w podło-
dze kabiny kierowcy.
Hamulca postojowego uruchamianego za pośrednictwem przełącznika wychyl-
nego.

Hamulec postojowy działa tylko na przednią oś. Hamulec roboczy osi tylnej jest stero-
wany pneumatycznie i uruchamiany hydraulicznie.

NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Zagrożenie życia w przypadku uszkodzonych hamulców.

– Przed każdą jazdą sprawdzić działanie układu hamulcowego!
– Układ hamulcowy należy regularnie sprawdzać!
– Wszelkie prace związane z ustawianiem hamulców i ich naprawą może wykony-

wać wyłącznie odpowiednio przeszkolony personel.

6.10.1 Hamulec roboczy

Hamulec roboczy uruchamiany jest za pośrednictwem lewego pedału w podłodze
kabiny kierowcy. Hamulec ten działa tylko wtedy, kiedy w układzie pneumatycznym ist-
nieje odpowiednio wysokie ciśnienie. Jeżeli hamulec roboczy nie będzie wystarczająco
gotowy do zadziałania (np. za niskie ciśnienie w zbiorniku), to na terminalu R-Touch
pojawi się następujący symbol ostrzegawczy .
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4 5

(4) Pedał hamulca
(5) Pedał jazdy

NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Jeśli na terminalu R-Touch pojawi się symbol ostrzegawczy, wskazujący na pro-
blemy z układem hamulcowym, oznacza to, że kierowca oraz osoby znajdujące
się w pobliżu, a także inni uczestnicy ruchu drogowego znajdują się w dużym
niebezpieczeństwie.

– Należy wówczas natychmiast zaprzestać eksploatacji pojazdu.
– Maszynę należy odstawić w takim miejscu, aby nikomu nie przeszkadzała ani nie

zagrażała.
– Maszynę należy dodatkowo zabezpieczyć przed odjechaniem za pomocą klinów

lub uruchamiając hamulec postojowy.
– Maszyną można znów ruszyć dopiero wtedy, gdy specjalistyczny personel usunie

przyczynę usterki hamulca i zostanie ona dopuszczona do eksploatacji.

6.10.2 Hamulec silnika

Silnik wysokoprężny jest wyposażony w niezużywający się hamulec stałodławikowy.
Hamulec silnika w połączeniu z napędem hydrostatycznym może wywołać duże siły
hamujące, bez ingerencji hamulca mechanicznego. Ten hamulec włącza się automa-
tycznie przy puszczaniu pedału jazdy i zwiększa skuteczność hamowania napędu
hydrostatycznego. Użycie hamulca roboczego jest niezbędne wyłącznie w wyjątko-
wych sytuacjach.

Przy aktywnym hamulcu silnika na panelu R-Touch zaświeci się czerwona dioda LED
(1).

1
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6.10.3 Hamulec postojowy

Hamulec postojowy jest obsługiwany za pomocą przełącznika wychylnego umiesz-
czonego na konsoli. Hamulec postojowy działa na przednie koła. Hamulec postojowy
jest włączany automatycznie i działa nawet przy wyłączonym zapłonie i braku ciśnienia
w układzie pneumatycznym. Z uwagi na bezpieczeństwo hamulec postojowy można
zwalniać tylko w momencie, kiedy w układzie pneumatycznym jest wystarczające
ciśnienie.

Po włączeniu hamulca postojowego na terminalu R-Touch pojawia się symbol .

Kiedy hamulec postojowy jest włączony, naciskanie na pedał jazdy nie ma żadnego
skutku. W sytuacji awaryjnej akumulator sprężynowy można zwolnić ręcznie. Szcze-
gółowa instrukcja na ten temat znajduje się w rozdziale 8 „Awarie i pomoc”. (patrz
Strona 445)

Jeżeli hamulec postojowy nie będzie wystarczająco zluzowany (np. za niskie ciśnienie
luzowania), to na terminalu R-Touch pojawi się następujący symbol ostrzegawczy .

6.10.4 Automatyczny hamulec postojowy (tylko w trybie pracy "Zając")

W przypadku zatrzymania maszyny przez kilka sekund (pedał jazdy puszczony) nastę-
puje automatyczne włączenie hamulca postojowego. Po aktywacji automatycznego
hamulca postojowego na terminalu R-Touch pojawia się symbol:

 = Automatyczny hamulec postojowy aktywny.

Dzięki temu, ze względów bezpieczeństwa, unika się odjechania maszyny na pochyło-
ściach. Po ponownym naciśnięciu pedału jazdy hamulec postojowy zwalnia się.
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6.11 Kierowanie
Pole wyświetlacza: Kierowanie

1

2
3

(1) Wskaźnik aktywnego rodzaju kierowania (tu: ręczne kierowanie osi tylnej)
(2) Wskaźnik pozycji układu kierowniczego tylnej przedniej
(3) Wskaźnik pozycji układu kierowniczego tylnej osi

Przegląd wariantów kierowania w trybie pracy "Zając"

Tylna oś w pozycji na wprost Kierowanie wszystkimi kołami

WSKAZÓWKA

W trybie pracy Zając w obszarze wyświetlania u góry automatycznie aktywuje się pole
wyświetlacza Kierowanie.
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6.11.1 Kierowanie w trybie pracy „Zając“

W trybie pracy „Zając” tylną osią można kierować przesuwając joystick tam i z powro-
tem, pod warunkiem, że główny włącznik układu kierowniczego (44) jest odblokowany.
Podczas jazdy po drogach publicznych główny włącznik kierowania należy zabloko-
wać. Można go odblokowywać TYLKO podczas przejeżdżania przez wąskie zakręty i
przy niskich prędkościach (poniżej 12 km/h). Odblokowanie głównego włącznika kiero-
wania ogranicza prędkość jazdy maszyny.

NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Ryzyko odniesienia śmiertelnych obrażeń podczas jazdy z odblokowanym głów-
nym włącznikiem kierowania.
W przypadku technicznego defektu może dojść przy wyższych prędkościach do nie-
kontrolowanego kołysania się pojazdu. Stwarza to poważne zagrożenie dla innych
uczestników ruchu, ze śmiertelnymi obrażeniami włącznie.

– Główny włącznik kierowania można w związku z tym odblokowywać wyłącznie przy
zachowaniu już wspomnianych warunków i tylko na tak długo, na ile to konieczne.
Koniecznie PRZED odblokowaniem głównego wyłącznika kierowania zredukować
prędkość jazdy do maksymalnie 12 km/h!

44

6.11.1.1 Ręczne kierowanie tylną osią

W trybie pracy „Zając” tylną osią można kierować niezależnie od osi tylnej przesu-
wając w lewo/w prawo prawy joystick. Do tego główny włącznik kierowania musi być
odblokowany. Na panelu R-Touch pojawi się symbol .

Podczas jazdy w trybie pracy "Zając" z prędkością ponad 12 km/h zablokować należy
główny włącznik kierowania.
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6.11.1.2 Kierowanie wszystkimi kołami

Po to, aby kierować kierownicą osią tylną i przednią jednocześnie, bez szczególnej
interwencji kierowcy można użyć kierowania wszystkimi kołami. Tylna oś skręca przy
tym w przeciwnym kierunku do przednią osi. Taka metoda kierowania ułatwia manew-
rowanie maszyną niedoświadczonym kierowcom.

W celu włączenia kierowania wszystkimi kołami muszą być spełnione następujące
warunki:
– Tryb pracy „Zając” jest aktywyny
– Należy zmniejszyć prędkość jazdy
– Główny włącznik kierowania (44) musi być odblokowany (dopuszczalna prędkość

maksymalna 12 km/h)
– Jechać należy co najmniej 0,5 km/h
– Nacisnąć należy jednocześnie na prawym joysticku przyciski (12) i (13)

44

12
13

Na panelu R-Touch pojawi się wskazanie układu kierowniczego:
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Jeśli kierowanie wszystkimi kołami nie da się aktywować, przyczyna tego pro-
blemu wyświetli się na terminalu R-Touch:

– Odblokować główny włącznik kierowania (44)

– Przyspieszyć, nie uzyskano prędkości minimalnej (0,5km/h).

– Za wysoka prędkość jazdy. Jeszcze zmniejszyć prędkość.

WSKAZÓWKA

Jeśli podczas jazdy w trybie "Zając" otworzy się wyłącznik główny układu kierowni-
czego, ze względów bezpieczeństwa automatycznie zmniejsza się prędkość pojazdu.
Jeśli naciśnie się przycisk (12) i (13) na joysticku przy zbyt dużej prędkości jazdy oraz
otwartym wyłącznikiem głównym kierowania i przytrzyma w tym położeniu, wówczas
najpierw automatycznie zmniejsza się prędkość jazdy do maksymalnej prędkości
aktywacji, a następnie aktywuje się funkcja „Kierownie wszystkimi kołami“. Następnie
można puścić te przyciski.

Jeśli trzeba będzie kontynuować jazdę z większą prędkością lub z maksymalną pręd-
kością, należy wykonać poniższe działania:
– Wyśrodkować tylną oś (patrz następny akapit)
– Zablokować główny włącznik kierowania

6.11.1.3 Wyśrodkować tylną oś

11

– Wybrać tryb pracy „Zając”
– Jechać wolno (poniżej 12 km/h)
– Odblokować główny włącznik kierowania (44)
– Jechać z prędkością przynajmniej 0,5 km/h i jednocześnie na krótko wcisnąć znaj-

dujący się na joysticku klawisz (11)

Po wykonaniu tych operacji tylne koła ustawiają się na wprost.

Po tym zablokować NATYCHMIAST główny włącznik kierowania.

Jeśli oś tylna zostanie zablokowana poza jej pozycją środkową, podczas jazdy w trybie
"Zając II" na R-Touch pojawi się następujący symbol: .
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6.11.1.4 Szybki kurs: kierowanie w trybie pracy „Zając“

Uruchomić silnik.

↓

Wybrać tryb pracy „Zając” .

↓ L P

Jechać wolno (poniżej 12 km/h).

↓

Odblokować główny włącznik kierowania.

↓ ↓

Tylne koła można skręcać joystic-
kiem w lewo (L) lub prawo (R).

↓

Jechać co najmniej 0,5 km/h.

↓

Nacisnąć przycisk
wielofunkcyjny (11).

Aktywować kierowanie wszyst-
kimi kołami. W tym celu naci-
snąć podczas jazdy jednocze-
śnie przyciski (12) i (13) na tak
długu, aż na R-Touch na polu

wyświetlacza Kierowanie pojawi
się Kierowanie wszystkimi kołami.

↓

Tylne koła ustawiają się na
wprost i pozostają w tej pozycji.

↓

↓

11

13

12

14

Ważne: zablokować główny przełącznik kierowania. Jeżeli koła tylne nie
są w pozycji 0° lub główny włącznik kierowania nie jest zablokowany, to na
terminalu R-Touch pojawiają się odpowiednie komunikaty ostrzegawcze:

 lub 
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6.11.2 Kierowanie w trybie pracy „Żółw"

Podczas przeładunku oś tylna kierowana jest przełącznikiem (1) w pulpicie obsługi.
Warunkiem jest, że jest odblokowany główny włącznik kierowania. W tym sposobie
kierowania istnieją następujące ograniczenia:

– Kąt kierowania jest ograniczony, jeśli blokada mechanizmu różnicowego jest włą-
czona.

– Obydwie osie powinny być tylko lekko skierowane, po to aby uniknąć zbyt dużego
obciążenia przegubów Kardana.

1
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6.12 Rozkładanie i składanie maszyny

Za pomocą mechanizmu automatycznego składania ustawia się maszynę w pozycji
przeładunku lub pozycji transportowej.

– Przed rozłożeniem maszyny należy włączyć podporę wahadłowej osi tylnej. Naci-
snąć przycisk (6) na polu przycisków I. Dioda LED świeci się.

355540

6

6.12.1 Rozkładanie maszyny z przodu za pomocą mechanizmu
automatycznego składania

– Proszę zmienić tryb pracy na "Żółw I". (patrz Strona 154)
– Przed rozłożeniem odczepić łańcuchy zabezpieczające stołu podbierającego i

zawiesić je na przewidzianych do tego hakach na ramie pojazdu.

UWAGA

Ryzyko uszkodzenia maszyny.
Proszę nie zawieszać umyślnie stołu podbierającego na łańcuchach zabezpieczają-
cych.
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– Przed rozłożeniem maszyny należy włączyć podporę wahadłowej osi tylnej. (patrz
Strona 179)

OSTRZEŻENIE

Ryzyko bardzo poważnych obrażeń.

– Należy się upewnić, że w strefie zagrożenia nikogo nie ma.
– Należy się upewnić, że na platformie do wchodzenia nikogo nie ma.
– Operator maszyny odpowiedzialny jest za to, aby przy podnoszeniu i opuszcza-

niu kabiny nikt nie przebywał pomiędzy pałąkiem bezpieczeństwa na wejściu i
drzwiami kabiny kierowcy.

Następujące czynności odbywają się automatycznie. Przy tym niektóre czynno-
ści wykonywane są jednocześnie:

1 Wzrastają obroty silnika.
2 Teleskop zgarniacza kopców teleskop wysuwa się.
3 Zgarniacz kopców podnosi się.
4 Obydwie części boczne stołu podbierającego rozkładają się.
5 Kabina kierowcy podnosi się do góry do oporu.
6 Obydwie blachy składane składają się do góry.
7 Tarcze zgarniające rozkładają się.
8 Stopy podporowe wysuwają się całkowicie.
9 Część środkowa stołu podbierającego opuszcza się - na niewielką odległość od

podłoża.
10 Jeśli te czynności zostały wykonane to silnik przełącza na obroty biegu jałowego.

WSKAZÓWKA

Rozkładanie blach składanych i tarcz zgarniających jest sterowane czasowo. Może się
zdarzyć, że przy bardzo zimnym oleju w układzie automatycznego składania blacha
składana lub tarcza zgarniająca nie przesuną się do oporu. W takim przypadku należy
wybrać w R-Select funkcję "Blachy składane" i rozłożyć ten ostatni kawałek ręcznie.

Uruchomić mechanizm automatycznego składania wykonując następujące czyn-
ności:

– Ustawić fotel obrotowy w pozycji środkowej, aż wskaźnik fotela obrotowego na R-
Touch zmieni kolor na zielony (wskaźnik między -25%/ 0%/ +25%).

– Przełącznik nożny "kierunek patrzenia do przodu" (2) nacisnąć i tak trzymać.

2
7

– Rocker analogowy (7) nacisnąć w prawo aż zaskoczy. Przełącznik nożny (2) trzy-
mać wciśnięty. Po puszczeniu przełącznika nożnego (2) zatrzymane zostaną
wszystkie ruchy - ze względów bezpieczeństwa.

– Proszę rocker analogowy (7) doprowadzić ponownie do pozycji środkowej. Jeśli
Państwo zapomną, to na R-Touch pojawi się taki wskaźnik: 
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6.12.2 Rozkładanie maszyny z tyłu za pomocą mechanizmu
automatycznego składania

Warunkiem jest, że maszyna została już rozłożona i kabina kierowcy podniesiona jest
w górę do oporu. (patrz Strona 179)
Przyciskiem krzyżowym (16) wybrać kierunek załadunku. Wybrany kierunek zała-
dunku określa przy rozkładaniu cel wysięgnika załadowczego. Przełącznik krzyżowy
(16) nacisnąć w lewo lub w prawo i w tej pozycji przytrzymać przez ok. dwie sekundy.
Wybrany kierunek załadunku (2) pokazany zostanie na R-Touch.

21

21

Przy załadunku na prawo:
Fotel obrotowy obrócić prawie do oporu w prawo aż w R-Touch wskaźnik fotela kie-
rowcy (1) wyświetli się na zielonym tle (zakres wskaźnika 85 % – 100 %).

Przy kierunku ładowania w lewo:
wybrać najkorzystniejszy kierunek patrzenia. Zwrócić uwagę na to, aby fotel kierowcy
obrócony był prawie do oporu ale nie całkiem do końca.

– Przed rozłożeniem maszyny należy włączyć podporę wahadłowej osi tylnej. (patrz
Strona 179)

Uruchomić mechanizm automatycznego składania wykonując następujące czyn-
ności:

– Rocker analogowy (7) przesunąć w prawo (nie zaskoczyć; zaskoczenie zatrzymuje
wszystkie ruchy - ze względów bezpieczeństwa) i krótko przed jego zaskoczeniem
tak długo przytrzymać, aż zakończone zostaną wszystkie czynności.

7
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OSTRZEŻENIE

Ryzyko bardzo poważnych obrażeń.

– Należy się upewnić, że w strefie zagrożenia nikogo nie ma.

Następujące czynności odbywają się automatycznie. Przy tym niektóre czynno-
ści wykonywane są jednocześnie:

1 Wzrastają obroty silnika.
2 Przeciwwaga złożona zostaje w dół do oporu.
3 Blokada ramienia przeciwwagi otwiera się aż do końcowego położenia.
4 Ramię przeciwwagi wychyla się lekko w lewo, przy tym blokada otwiera się całko-

wicie.
5 Taśma przeładunkowa podniesiona zostaje lekko ponad podporę transportową.
6 Wysięgnik załadowczy obraca się w prawo poza kontur maszyny.
7 Doczyszczarka wychyla się do pozycji roboczej.
8 Ramię wychylne zostaje odblokowane.
9 Wysięgnik załadowczy podnosi się i jednocześnie część przegubowa wysięgnika

składa się w górę.
10 Jeśli wybrano wstępnie "Kierunek załadunku w lewo" w tylnej części maszyny krzy-

żują się całkowicie opuszczony wysięgnik załadowczy i podniesiona do oporu prze-
ciwwaga.

11 Jeśli te czynności zostały wykonane to silnik przełącza na obroty biegu jałowego.
Jeśli mechanizm automatycznego składania nie zadziałał do końca to można w
każdej chwili dokończyć składanie ręcznie. (patrz Strona 191)

UWAGA

Zwrócić koniecznie uwagę na to, aby z tyłu maszyny było wystarczająco dużo miej-
sca niezbędnego do wykonywania tych czynności. Dodatkowo musi być zapewniony
odpowiedni odstęp od podłoża.

6.12.3 Składanie maszyny z tyłu za pomocą mechanizmu
automatycznego składania

– Usunąć grubsze zabrudzenia i ziemię z maszyny. Szczególnie zwrócić uwagę na
to, aby obszar wokół punktu obrotowego doczyszczarki walcami pozbawiony był
nagromadzonej tam ziemi.

– Złożyć maszynę na ile to możliwe za pomocą mechanizmu automatycznego skła-
dania (oszczędność czasu).

– Sprawdzić, czy w obrębie składania/wychylania wysięgnika załadowczego i ramie-
nia przeciwwagi nie ma żadnych przeszkód, pojazdów lub osób.

– Fotel obrotowy obrócić prawie do oporu w prawo lub w lewo aż w R-Touch wskaź-
nik fotela kierowcy wyświetli się na zielonym tle (zakres wskaźnika 80 % – 100 %).
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Uruchomić mechanizm automatycznego składania wykonując następujące czyn-
ności:

– Rocker analogowy (7) przesunąć w lewo (nie zaskoczyć; zaskoczenie zatrzymuje
wszystkie ruchy - ze względów bezpieczeństwa) i krótko przed jego zaskoczeniem
tak długo przytrzymać, aż zakończone zostaną wszystkie czynności.

7

OSTRZEŻENIE

Ryzyko bardzo poważnych obrażeń.

– Należy się upewnić, że w strefie zagrożenia nikogo nie ma.

Następujące czynności odbywają się automatycznie. Przy tym niektóre czynno-
ści wykonywane są jednocześnie:

1 Wzrastają obroty silnika.
2 Jeśli załadunek odbywał się na lewo krzyżują się najpierw ramię przeciwwagi z

wysięgnikiem załadowczym.
3 Ramię przeciwwagi ustawia się lekko w lewo w stosunku do środka.
4 Ramię wychylne przekręca się do pozycji transportowej (ramię wychylne - wskaź-

nik pozycji w zakresie 0) i zostaje zablokowane
5 Doczyszczarka odchyla się do pozycji transportowej do oporu.
6 Wysięgnik załadowczy - przegub opada do oporu.
7 Wysięgnik obraca się i opada do momentu, aż jego część wewnętrzna znajdzie się

nieco ponad końcem podpory transportowej.
8 Blokada ramienia przeciwwagi jedzie do pozycji oporu.
9 Ramię przeciwwagi wychyla się do środka, do momentu aż przylegnie do rolki opo-

rowej na ramieniu wychylnym.
10 Ramię przeciwwagi zostaje całkowicie zablokowane (zaklinowane na ramieniu

wychylnym).
11 Przeciwwaga opada w dół do oporu.
12 Jeśli te czynności zostały wykonane to silnik przełącza na obroty biegu jałowego.

UWAGA

Zwrócić koniecznie uwagę na to, aby z tyłu maszyny było wystarczająco dużo miej-
sca niezbędnego do wykonywania tych czynności. Dodatkowo musi być zapewniony
odpowiedni odstęp od podłoża.

Ostatnią czynność przy składaniu tyłu należy wykonać ręcznie prawym joy-
stickiem:

– Wysięgnik załadowczy opuścić 5 - 10 cm (2) ponad podporę transportową (3) i
obrócić do ramy głównej aż do oporu.

– Wysięgnik załadowczy opuścić całkowicie na podporę transportową (3) do
momentu, aż naciśnięty zostanie pałąk bezpieczeństwa (4). Pałąk bezpieczeństwa
zgłasza ten fakt pokazując symbol (9) w R-Touch. W przeciwnym wypadku nie ma
możliwości aktywacji układu automatycznego składania.
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6.12.4 Składanie maszyny z przodu za pomocą mechanizmu
automatycznego składania

Warunkiem jest, że maszyna z tyłu jest całkowicie złożona i wysięgnik załadowczy
położony jest na podporze transportowej.

OSTRZEŻENIE

Ryzyko bardzo poważnych obrażeń.

– Należy się upewnić, że w strefie zagrożenia nikogo nie ma.
– Należy się upewnić, że na platformie do wchodzenia nikogo nie ma.
– Operator maszyny odpowiedzialny jest za to, aby przy podnoszeniu i opuszcza-

niu kabiny nikt nie przebywał pomiędzy pałąkiem bezpieczeństwa na wejściu i
drzwiami kabiny kierowcy.

Następujące czynności odbywają się automatycznie. Przy tym niektóre czynno-
ści wykonywane są jednocześnie:

1 Wzrastają obroty silnika.
2 Zgarniacz kopców podnosi się i obraca się do pozycji środkowej.
3 Zgarniacz pozostałości obraca się do pozycji środkowej. Rura teleskopu zgarnia-

cza kopców wysuwa się do około połowy.
4 Stół podbierający podnosi się aż do oporu.
5 Kabina kierowcy opada całkowicie w dół aż do oporu.
6 Blachy składane rozkładają się do oporu, jednocześnie tarcze zgarniające i stopy

podporowe przemieszczają się do pozycji transportowej.
7 Części boczne stołu podbierającego składają się całkowicie, aż do oporu.
8 Teleskop zgarniacza kopców wsuwa się całkowicie i zgarniacz opada do pokrywy

grotu środkowego.
9 Jeśli te czynności zostały wykonane to silnik przełącza na obroty biegu jałowego.

Uruchomić mechanizm automatycznego składania wykonując następujące czyn-
ności:

– Ustawić fotel obrotowy w pozycji środkowej, aż wskaźnik fotela obrotowego na R-
Touch zmieni kolor na zielony (wskaźnik między -25%/ 0%/ +25%).

– Przełącznik nożny "kierunek patrzenia do przodu" (2) nacisnąć i tak trzymać.
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– Rocker analogowy (7) nacisnąć w lewo aż zaskoczy. Przełącznik nożny (2) trzymać
wciśnięty. Po puszczeniu przełącznika nożnego (2) zatrzymane zostaną wszystkie
ruchy - ze względów bezpieczeństwa.

– Proszę rocker analogowy (7) doprowadzić ponownie do pozycji środkowej. Jeśli
Państwo zapomną, to na R-Touch pojawi się taki wskaźnik: 

– Wyłączyć podporę osi wahadłowej.
– Sprawdzić poprzez kontrolę wzrokową, czy maszyna faktycznie znajduje się w

pozycji transportowej. W przeciwnym razie ręcznie ustawić maszynę ręcznie do
pozycji transportowej.

– Tak oczyścić maszynę, aż wszystkie elementy oświetleniowe i ostrzegawcze będą
dobrze widoczne, aby dopuszczalna masa całkowita nie została przekroczona oraz
aby nie doszło do zabrudzenia dróg publicznych.

– Zawiesić łańcuchy zabezpieczające i zabezpieczyć stół podbierający. Z
przodu na ramie pojazdu znajdują się po lewej i prawej stronie łańcuchy zabezpie-
czające. Łańcuchy te zaczepić należy do jazdy po drogach publicznych na części
środkowej stołu podbierającego. Łańcuchy te zaczepić należy na części środkowej
stołu podbierającego, jeśli poskładany został stół podbierający i nie ma nikogo w
maszynie. W przypadku defektu układu hydraulicznego stół odbierający nie może
nieoczekiwanie opaść. W przeciwnym wypadku dojść może do poważnego uszko-
dzenia kabiny! Tego rodzaju szkody nie będą regulowane w ramach gwarancji lub
rękojmi.

– Włączyć tryb pracy „Zając”. Tablice ostrzegawcze składają się dół i drabinka chowa
się w kontur maszyny.

– W chwili wjazdu na utwardzoną drogę należy aktywować osie dodatkowe.
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6.12.5 Ręcznie rozkładanie maszyny z przodu

Jeśli automatyka nie funkcjonuje, to można krok po kroku "ręcznie" ustawić maszynę
do pozycji załadunku lub też do pozycji transportowej.

– Proszę zmienić tryb pracy na "Żółw I". (patrz Strona 154)
– Przed rozłożeniem odczepić łańcuchy zabezpieczające stołu podbierającego i

zawiesić je na przewidzianych do tego hakach na ramie pojazdu.

UWAGA

Ryzyko uszkodzenia maszyny.
Proszę nie zawieszać umyślnie stołu podbierającego na łańcuchach zabezpieczają-
cych.

– Przed rozłożeniem maszyny należy włączyć podporę wahadłowej osi tylnej. (patrz
Strona 179)
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OSTRZEŻENIE

Ryzyko bardzo poważnych obrażeń.

– Należy się upewnić, że w strefie zagrożenia nikogo nie ma.

Celem rozłożenia proszę wykonać po kolei następujące czynności:

– Proszę wysunąć nieco rurę teleskopu zgarniacza kopców i podnieść zgarniacz do
góry, na ile to możliwe. (patrz Strona 247)

– Proszę złożyć obydwie części boczne stołu podbierającego.

W tym celu przełącznik krzyżowy (5) nacisnąć w

PRZÓD LEWA Stół podbierający - rozkładanie części bocznej lewej
PRZÓD PRAWA Stół podbierający - rozkładanie części bocznej prawej
Celem szybszego rozkładania nacisnąć przycisk wielofunkcyjny (11) i przytrzymać
go. Jeśli przesunie się przełącznik krzyżowy (5) do przodu w lewo lub w prawo, roz-
łożą się jednocześnie obydwie części boczne stołu podbierającego.

5
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OSTRZEŻENIE

Ryzyko bardzo poważnych obrażeń.

– Należy się upewnić, że na platformie do wchodzenia nikogo nie ma.
– Operator maszyny odpowiedzialny jest za to, aby przy podnoszeniu i opuszcza-

niu kabiny nikt nie przebywał pomiędzy pałąkiem bezpieczeństwa na wejściu i
drzwiami kabiny kierowcy.

– Proszę podnieść kabinę kierowcy do góry do oporu.

Kabina kierowcy podnieś/opuść

W tym celu za pomocą przełącznika R-Select wybrać
funkcję.
Przycisk + Kabina kierowcy podnieś
Przycisk - Kabina kierowcy opuść

Kabina kierowcy może być opuszczana lub podnoszona tylko przy rozłożonych czę-
ściach bocznych stołu podbierającego.

– Blachy składane rozłóż.

Blachy składane złóż/rozłóż

W tym celu za pomocą przełącznika R-Select wybrać
funkcję.
Przycisk + Blachy składane rozłóż (złożyć w górę)
Przycisk - Blachy składane złóż (do dołu)

W trakcie składania do góry blach składanych rozkładają się jednocześnie całkowicie
stopy podporowe i obydwie tarcze zgarniające.
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Składanie do góry blach składanych jest możliwe tylko wtedy, gdy w R-Touch będzie
pokazywane, że obydwie części boczne stołu podbierającego są rozłożone.

– Doprowadzić stół podbierający do głębokości roboczej

W tym celu przełącznik krzyżowy (4) nacisnąć w

PRZÓD LEWA Lewą stopę podporową wsunąć aż do osiągnięcia pożąda-
nej wysokości pracy stołu odbierającego

PRZÓD PRAWA Prawą stopę podporową wsunąć aż do osiągnięcia pożą-
danej wysokości pracy stołu odbierającego

Celem szybszego wsuwania nacisnąć przycisk wielofunkcyjny (11) i przytrzymać go.
Jeśli przesunie się przełącznik krzyżowy (4) do przodu w lewo lub w prawo, wsuną
się jednocześnie obydwie stopy podporowe.
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UWAGA

Ryzyko uszkodzenia stołu podbierającego.
Proszę przy opuszczaniu stołu podbierającego zapobiec sytuacji, aby stół naciskał na
podłoże i odciążał przez to oś przednią. Można bowiem przy tym uszkodzić stół pod-
bierający.

Mini-joystick (1) nacisnąć do przodu i opuścić cały stół podbierający aż do podłoża.
W ten sposób prawie niemożliwe jest wywrócenie się maszyny podczas rozkładania
wysięgnika załadowczego.

1

190 / 500



Praca
Rozkładanie i składanie maszyny

6.12.6 Ręcznie rozkładanie maszyny z tyłu

Warunkiem jest, że maszyna została już rozłożona i kabina kierowcy podniesiona jest
w górę do oporu. (patrz Strona 179)

– Proszę podnieść przeciwwagę (zbiornik paliwa).

Przeciwwagę podnieś/opuść

W tym celu za pomocą przełącznika R-Select wybrać
funkcję.
Nacisnąć przycisk + = Podnoszenie przeciwwagi
Nacisnąć przycisk - = Opuszczanie przeciwwagi

Zasadniczo należy najpierw podnieść należy do oporu przeciwwagę. W ten sposób
zmniejsza się ryzyko kolizji między wysięgnikiem załadowczym i ramieniem przeciw-
wagi w przypadku, gdy dojdzie do zakłócenia funkcjonowania sensorów kontrolnych.

– Odblokowywanie ramienia przeciwwagi.

Blokada ramienia przeciwwagi

W tym celu za pomocą przełącznika R-Select wybrać
funkcję.
Przycisk + = odblokowanie ramienia przeciwwagi
Przycisk - = zablokowanie ramienia przeciwwagi
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18a

(18a) Blokada ramienia przeciwwagi
otwarta

18b

(18b) Blokada ramienia przeciwwagi w
pozycji do oporu

18c

(18c) Blokada ramienia przeciwwagi
zamknięta

18a

18b

18c

UWAGA

Jeśli ramię wychylne wychylane jest pod ramieniem przeciwwagi, to blokada (18a)
ramienia przeciwwagi musi być całkowicie otwarta, ponieważ mogłoby w przeciwnym
wypadku dojść do uszkodzenia maszyny.

192 / 500



Praca
Rozkładanie i składanie maszyny

– Wychylanie ramienia przeciwwagi lekko na lewo od pozycji środkowej za pomocą
Mini-joysticka (1).

1

NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Jeśli przebywająca w pobliżu osoba uchwycona zostanie przez przeciwwagę podczas
jej wychylania to może do doprowadzić do jej śmiertelnych obrażeń!

– Przebywanie pod wychylonym ramieniem przeciwwagi jest surowo zabronione.
– Operator maszyny odpowiedzialny jest za to, aby w obszarze wychyłu przeciwwagi

nie przebywały żadne osoby.

Niebezpieczeństwo śmiertelnych obrażeń w razie wywrócenia się maszyny.

– Nie wychylać NIGDY ramienia przeciwwagi na tą stronę, na której znajduje się
wysięgnik załadowczy.

– Określanie kierunku załadunku.

Przyciskiem krzyżowym (16) wybrać wstępnie kierunek załadunku. (patrz Strona 142)
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 Kierunek załadunku w lewo  Kierunek załadunku w prawo

(1) Stół podbierający
(2) joystick
(3) Fotel kierowcy
(4) Pas denny
(5) Ramię wychylne
(6) Wysięgnik załadowczy

NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Jeśli przebywająca w pobliżu osoba uchwycona zostanie przez wysięgnik załadowczy
podczas jego wychylania to może do doprowadzić do jej śmiertelnych obrażeń!

– Przebywanie pod wychylonym wysięgnikiem załadowczym jest surowo zabronione.
– Operator maszyny odpowiedzialny jest za to, aby w obszarze wychyłu wysięgnika

nie przebywały żadne osoby.

Zagrożenie przez prąd elektryczny.

– Uważać na zwisające przewody wysokiego napięcia w obrębie wychyłu wysię-
gnika. Zachować odpowiedni i bezpieczny odstęp od tych przewodów. Odstęp ten
zależny jest od typu linii wysokiego napięcia i należy go uzgodnić z przedsiębior-
stwem dostarczającym prąd.
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– Rozkładanie wysięgnika załadowczego.

W tym celu należy:

– Nacisnąć przycisk wielofunkcyjny (11) na prawym joysticku i tak go przytrzymać,
jednocześnie pociągnąć prawy joystick lekko do tyłu po to, aby podnieść lekko (ok.
5 cm) ponad podporę transportową.

– Puścić przycisk wielofunkcyjny (11). Potem prawy joystick ostrożnie nacisnąć w
prawo i wychylić wysięgnik poza kontur pojazdu.

– Nacisnąć przycisk wielofunkcyjny (11) na prawym joysticku i tak go przytrzymać,
jednocześnie pociągnąć prawy joystick w prawo i rozłożyć w ten sposób przegub
wysięgnika na tyle, aby osiągnięty został odpowiedni odstęp do podłoża.

12
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– Wychylanie doczyszczarki do pozycji roboczej.

Wychylanie doczyszczarki

W tym celu za pomocą przełącznika R-Select wybrać
funkcję.
Przycisk + = wychylanie doczyszczarki do pozycji robo-
czej
Przycisk - = wychylanie doczyszczarki do pozycji trans-
oportowej

Pozycja transportowa doczyszczarki Pozycja robocza doczyszczarki

Cylinder do wychylania doczyszczarki do pozycji transportowej

196 / 500



Praca
Rozkładanie i składanie maszyny

7 8 9

(7) Pozycja transportowa doczyszczarki
(8) Doczyszczarka ani w pozycji roboczej ani w transportowej
(9) Pozycja robocza doczyszczarki

Taśma załadowcza musi się podczas wychylania doczyszczarki wykręcić wystarcza-
jąco daleko poza kontur maszyny. Zagrożenia kolizją (10) pokazywane są na R-Touch.

10
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– Blokada ramienia wychylnego.

W tym celu należy:

Blokada ramienia wychylnego

W tym celu za pomocą przełącznika R-Select wybrać
funkcję.
Przycisk + = odblokować ramię wychylne
Przycisk - = zablokować ramię wychylne

Ramię wychylne odblokowane

– Jeżeli pojazd transportujący stoi po prawej stronie maszyny, należy wychylić wysię-
gnik załadowczy i zacząć załadunek.
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– Wysięgnik załadowczy ustawić do pozycji kierunku załadunku "na lewo".

Podczas podjazdu do tego kierunku załadunku wysięgnik załadowczy krzyżuje się z
ramieniem przeciwwagi.

– Do tego celu zawsze podnieść należy całkowicie przeciwwagę.
– Przegub wysięgnika załadowczego podnieść do oporu.
– Przegub wysięgnika załadowczego opuścić do oporu.
– Obrócić ramię wychylne na prosto do tyłu.
– Obrócić ramię przeciwwagi na prosto do tyłu.
– Obrócić wysięgnik załadowczy pod kompletnie podniesioną przeciwwagą na lewą

stronę maszyny.

Podczas rozkładania:
krzyżowanie z prawej na lewą

Podczas składania:
krzyżowanie na prawą wstecz
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6.12.7 Ręczne rozkładanie składanie maszyny z tyłu

Proszę podczas zmiany z pozycji roboczej do transportowej pamiętać o tym, że ze
względów zapewnienia stabilności maszyny najpierw należy złożyć wysięgnik zała-
dowczy a potem dopiero stół podbierający.
Proszę zachować przy tym szczególną uwagę i pełną koncentrację, gdyż w przeciw-
nym wypadku doprowadzić można do ciężkich uszkodzeń maszyny. ROPA zaleca
zasięgać przy tym pomocy niezawodnej i doświadczonej osoby.
.Osoba ta nie może jednak w żadnym wypadku przebywać w obszarze wychyłu i
obrotu wysięgnika załadowczego lub przeciwwagi.

NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Jeśli przebywająca w pobliżu osoba uchwycona zostanie przez wysięgnik załadowczy
podczas jego wychylania to może do doprowadzić do jej śmiertelnych obrażeń!

– Przebywanie pod wychylonym wysięgnikiem załadowczym jest surowo zabronione.
– Operator maszyny odpowiedzialny jest za to, aby w obszarze wychyłu wysięgnika

nie przebywały żadne osoby.

Zagrożenie przez prąd elektryczny.

– Uważać na zwisające przewody wysokiego napięcia w obrębie wychyłu wysię-
gnika. Zachować odpowiedni i bezpieczny odstęp od tych przewodów. Odstęp ten
zależny jest od typu linii wysokiego napięcia i należy go uzgodnić z przedsiębior-
stwem dostarczającym prąd.

– Usunąć grubsze zabrudzenia i ziemię z maszyny. Szczególnie zwrócić uwagę na
to, aby obszar wokół punktu obrotowego doczyszczarki walcami pozbawiony był
nagromadzonej tam ziemi.

– Sprawdzić, czy w obrębie składania/wychylania wysięgnika załadowczego i ramie-
nia przeciwwagi nie ma żadnych przeszkód, pojazdów lub osób. Kabina kierowcy
powinna być zawsze całkowicie podniesiona, aby mieć jak najlepszy wgląd w
obszary zagrożenia maszyny.

– Jeśli wysięgnik załadowczy jest być ustawiony jest do załadunku z lewej strony,
celem złożenia należy najpierw skrzyżować wysięgnik załadowczy z ramieniem
przeciwwagi. (patrz Strona 199)

– Wychylanie ramienia przeciwwagi lekko na lewo od pozycji środkowej za pomocą
Mini-joysticka (1).

1
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– Aktywacja blokady ramienia wychylnego.

W tym celu należy:

Blokada ramienia wychylnego

W tym celu za pomocą przełącznika R-Select wybrać
funkcję.
Przycisk + = odblokować ramię wychylne
Przycisk - = zablokować ramię wychylne

Dźwignia blokowania zaczyna się zamykać wtedy, gdy jej rolka (5) znajduje się na
torze zakrętu (6).

5

6

201 / 500



Praca
Rozkładanie i składanie maszyny

– Obracanie ramienia wychylnego do pozycji transportowej. Przy osiągnięciu pozy-
cji transoportowej na R-Touch pokazana jest wartość 0 (± 20) w polu wyświetlacza
„Pozycja ramię wychylne“ (7). Aktywowana blokada ramienia wychylnego zaska-
kuje automatycznie i tak jest też wyświetlana (8).

5

Ramię wychylne zablokowane

7

8

202 / 500



Praca
Rozkładanie i składanie maszyny

– Wychylanie doczyszczarki do pozycji transoportowej.

Wychylanie doczyszczarki

W tym celu za pomocą przełącznika R-Select wybrać
funkcję.
Przycisk + = wychylanie doczyszczarki do pozycji robo-
czej
Przycisk - = wychylanie doczyszczarki do pozycji trans-
oportowej

Pozycja transportowa doczyszczarki Pozycja robocza doczyszczarki

Cylinder do wychylania doczyszczarki do pozycji transportowej
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7 8 9

(7) Pozycja transportowa doczyszczarki
(8) Doczyszczarka ani w pozycji roboczej ani w transportowej
(9) Pozycja robocza doczyszczarki

– Wysięgnik załadowczy - przegub opuścić do oporu.
– Obrócić wewnętrzną część wysięgnika aż do zewnętrznego końca podpory trans-

portowej (3).

2

3
4

2

3

4

Wysięgnik załadowczy prawidłowo
osadzony na podporze transportowej.
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– Wysięgnik załadowczy opuścić 5 - 10 cm (2) ponad podporę transportową (3) i
obrócić do ramy głównej aż do oporu.

– Wysięgnik załadowczy opuścić całkowicie na podporę transportową (3) do
momentu, aż naciśnięty zostanie pałąk bezpieczeństwa (4). Pałąk bezpieczeństwa
zgłasza ten fakt pokazując symbol (9) w R-Touch.

9
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– Blokadę ramienia przeciwwagi doprowadzić do końca do oporu. Wybrać do tego
celu funkcję "Blokada ramienia przeciwwagi" na R-Select i nacisnąć przycisk - tak
długo, aż wskaźnik blokowania w R-Touch pokazuje jego pozycję końcową (18b).
Przy podniesionej kabinie można ten mechanizm zobaczyć z fotela kierowcy.

Blokada ramienia przeciwwagi

W tym celu za pomocą przełącznika R-Select wybrać
funkcję.
Przycisk + = odblokowanie ramienia przeciwwagi
Przycisk - = zablokowanie ramienia przeciwwagi

18b

Blokada ramienia przeciwwagi w pozycji
do oporu

18b

WSKAZÓWKA

Doprowadzenie blokady do jej pozycji do oporu jest możliwe tylko wtedy, gdy ramię
przeciwwagi znajduje się na lewo od ramienia wychylnego.
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– Wychylić ramię przeciwwagi do pozycji środkowej, aż rolka dźwigni blokady leży z
boku do oporu.

1

– Blokadę ramienia przeciwwagi zamknąć do oporu. Do tego celu wybrać funkcję
"Blokada ramienia przeciwwagi" w R-Select i nacisnąć przycisk - na tak długo, aż
wskaźnik w R-Touch pokaże właściwe zablokowanie (18c).

18c

Blokada ramienia przeciwwagi
zamknięta

18c
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– Przeciwwagę opuścić w dół do oporu. Do tego celu wybrać funkcję "Opuszczanie
przeciwwagi" w R-Select i nacisnąć przycisk - tak długo, aż przeciwwaga jest cał-
kowicie rozłożona w dół. Sprawdzić właściwą pozycję zderzaka patrząc na monitor
kamery wstecznej.

Przeciwwagę podnieś/opuść

W tym celu za pomocą przełącznika R-Select wybrać
funkcję.
Nacisnąć przycisk + = Podnoszenie przeciwwagi
Nacisnąć przycisk - = Opuszczanie przeciwwagi

OSTRZEŻENIE

Ryzyko niezamierzonego wychylania się elementów maszyny!
Zabronione jest poruszanie maszyny po drogach, jeśli przeciwwaga i ramię wychylne
nie są zablokowane.

Ramę przeciwwagi i ramię wychylne należy koniecznie zablokować przed przystą-
pieniem do jazdy po drogach publicznych.
Wysięgnik załadowczy musi być prawidłowo osadzony na podporze transportowej
(patrz wskaźnik (5) w R-Touch)!

5

5

5
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6.12.8 Ręczne składanie maszyny z przodu

Warunkiem jest, że maszyna z tyłu jest całkowicie złożona i wysięgnik załadowczy
położony jest na podporze transportowej.

OSTRZEŻENIE

Ryzyko bardzo poważnych obrażeń.

– Należy się upewnić, że w strefie zagrożenia nikogo nie ma.
– Należy się upewnić, że na platformie do wchodzenia nikogo nie ma.
– Operator maszyny odpowiedzialny jest za to, aby przy podnoszeniu i opuszcza-

niu kabiny nikt nie przebywał pomiędzy pałąkiem bezpieczeństwa na wejściu i
drzwiami kabiny kierowcy.

– Proszę wychylić zgarniacz kopców do środka i podnieść go do góry na ile to moż-
liwe. (patrz Strona 140)

– Rurę teleskopu zgarniacza kopców wysunąć do około połowy.
– Zgarniacz pozostałości obrócić do pozycji środkowej.
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– Podnieść część środkową stołu podbierającego do góry na tyle, na ile to możliwe.
Pociągnąć Mini joystick (1) na prawym joysticku do tyłu.

1

Wskaźnik wysokości stołu podbierają-
cego musi wynosić co najmniej 98 %

– Złożyć blachy składana do oporu. Do tego celu wybrać funkcję "Blachy składane
złóż/rozłóż" w R-Select i nacisnąć przycisk - tak długo, aż blachy składane, tarcze
zgarniające i stopy podporowe znajdą się całkowicie w pozycji transportowej.

Blachy składane złóż/rozłóż

W tym celu za pomocą przełącznika R-Select wybrać
funkcję.
Nacisnąć przycisk + Blachy składane rozłóż
Nacisnąć przycisk - = Blachy składane złóż
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– Kabinę opuścić w dół do oporu. Do tego celu wybrać funkcję "Kabina kierowcy pod-
nieś/opuść" w R-Select i nacisnąć przycisk - tak długo, aż kabina zostanie całkowi-
cie opuszczona w dół.

Kabina kierowcy podnieś/opuść

W tym celu za pomocą przełącznika R-Select wybrać
funkcję.
Przycisk + Kabina kierowcy podnieś
Przycisk - Kabina kierowcy opuść

Kabina kierowcy może być opuszczana lub podnoszona tylko przy rozłożonych czę-
ściach bocznych stołu podbierającego.
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– Części boczne stołu podbierającego złożyć całkowicie, aż do oporu. Pociągnąć
przełącznik (5) na prawym joysticku ukośnie do tyłu. Celem szybszego składania
nacisnąć przycisk wielofunkcyjny (11) i przytrzymać go w tej pozycji. Jeśli pocią-
gnie się przełącznik krzyżowy (5) po przekątnej do tyłu w lewo lub w prawo, złożą
się jednocześnie obydwie części boczne stołu podbierającego. Po złożeniu przy-
trzymać przycisk krzyżowy (5), do momentu kiedy układ hydrauliczny słyszalnie
zacznie pracować pod dużym ciśnieniem. Części boczne stołu podbierającego
składają się i naciskają na ich ograniczniki ruchu.

5

RL

 

RL

11

Wskaźnik części boczne stołu podbiera-
jącego złożone

WSKAZÓWKA

Części boczne wolno składać i rozkładać tylko wtedy, gdy część środkowa stołu pod-
bierającego jest podniesiona do oporu i kabina jest całkowicie opuszczona! Jeśli
część środkowa stołu nie znajduje się na górnym ograniczniki ruchu, to części boczne
złożyć można tylko w dwóch-trzecich. Jeśli maszyna stoi na zboczu i jej silnie zanie-
czyszczony stół podbierający nie da się złożyć to maszynę należy postawić przodem
w kierunku spadu lub podejścia zbocza i dopiero potem złożyć stół.
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– Wyłączyć podporę osi wahadłowej.
– Zawiesić łańcuchy zabezpieczające i zabezpieczyć stół podbierający. Z

przodu na ramie pojazdu znajdują się po lewej i prawej stronie łańcuchy zabezpie-
czające. Łańcuchy te zaczepić należy do jazdy po drogach publicznych na części
środkowej stołu podbierającego. Łańcuchy te zaczepić należy na części środkowej
stołu podbierającego, jeśli poskładany został stół podbierający i nie ma nikogo w
maszynie. W przypadku defektu układu hydraulicznego stół odbierający nie może
nieoczekiwanie opaść. W przeciwnym wypadku dojść może do poważnego uszko-
dzenia kabiny! Tego rodzaju szkody nie będą regulowane w ramach gwarancji lub
rękojmi.

– Włączyć tryb pracy „Zając”. Tablice ostrzegawcze składają się dół i drabinka chowa
się w kontur maszyny.

– W chwili wjazdu na utwardzoną drogę należy aktywować osie dodatkowe.
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6.13 Przeładunek

6.13.1 Uwagi ogólne dotyczące załadunku

NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Osoby przebywające w strefie zagrożenia są narażone na odniesienie bardzo poważ-
nych obrażeń ze śmiercią włącznie. Szczególnie w obrębie stołu podbierającego może
dojść do wciągnięcia części ciała, elementów ubioru lub przedmiotów. Doprowadzić
to może do oderwania i poćwiartowania części ciała. Przedmioty mogą zostać wcią-
gnięte i zniszczone przez walce lub mogą doprowadzić do poważnego uszkodzenia
stołu podbierającego maszyny.

Obsługujący jest zobowiązany do natychmiastowego zatrzymania maszyny, jeżeli
tylko w strefie pojawią się jakieś osoby lub zwierzęta, lub kiedy przedostaną się
obce przedmioty.
Zabrania się ręcznego zbierania buraków cukrowych, które nie zostały zebrane
przez maszynę, dopóki maszyna nie zostanie wyłączona.
Przed przystąpieniem do prac konserwacyjnych i naprawczych należy wyłączyć sil-
nik i wyciągnąć ze stacyjki kluczyk.
Proszę koniecznie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi i przestrzegać wskazó-
wek odnośnie bezpieczeństwa.
Przy tych czynnościach dochodziło w przeszłości do ciężkich wypadków. Przeby-
wanie pod podniesionymi elementami maszyny lub w obrębie pracy wychylających
się części maszyny jest bardzo niebezpieczne i dlatego też zabronione.

Przed przystąpieniem do prac związanych z wyorywaniem należy zapoznać się z
warunkami odnośnie lokalnej specyfiki gruntu i terenu.
Sprawdzić jeszcze przed załadunkiem, czy kopiec odpowiada planowi znajdującemu
się w załączniku. Zwrócić szczególną uwagę na fakt, aby kopiec w żadnym miejscu
nie był szerszy niż 10,2 m. Jeśli tak nie jest, proszę zadbać o to, aby kopiec na całej
długości miał maksymalną szerokość rzędu 10 m.

Idealna szerokość kopca
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Przed rozpoczęciem pracy poinformować obecne osoby o najważniejszych przepisach
dotyczących bezpieczeństwa pracy, w szczególności na temat obszarów zagrożenia i
bezpiecznych odstępów.
Proszę domagać się pisemnego potwierdzenia podpisem przeprowadzenia takiego
pouczenia (odpowiedni formularz w załączniku, przed wypełnieniem skopiować!).
. Koniecznie poinformować wszystkie osoby o tym, że kierujący maszyną jest zobo-
wiązany do natychmiastowego zatrzymania maszyny i wstrzymania pracy, jeżeli do
stref zagrożenia wejdą nieupoważnione osoby i nie reagują na wezwanie opuszczenia
tek strefy.

Typ: Można zaoszczędzić sporo czasu, gdy ma się możliwość wyboru opcji "„Kieru-
nek załadunku w prawo“. Ani "Kierunek załadunku w prawo" ani "Kierunek załadunku
w lewo" nie ma wpływu na jakość pracy, przepływ buraka i stabilność maszyny.
Maszynami ROPA można załadowywać zarówno w prawo i lewo, z jednakową prędko-
ścią i jakością pracy.
Proszę starać się tak ustawić maszynę, że na pagórkowym terenie stoi ona tak, aby
można było ładować "pod górkę". Ale jeśli to możliwe proszę unikać załadunku pod
bardzo stromą górkę.

6.13.2 Wyłączniki bezpieczeństwa w trybie załadunku

Maszyna wyposażona jest w wiele wyłączników bezpieczeństwa. Nie wolno ich wyłą-
czać ani też mostkować. Przełączniki ta są wynikiem wielu badań powypadkowych i
mają służyć podnoszeniu bezpieczeństwa osób znajdujących się w szczególnie kry-
tycznych sytuacjach podczas załadunku. Jednocześnie przypomina się kierowcy o
jego osobistej odpowiedzialności w tym zakresie.

WSKAZÓWKA

Osoba, która manipuluje tego typu wyłączniki jest w pełni odpowiedzialna za tego kon-
sekwencje i wykracza świadomie przeciw obowiązującym przepisom bezpieczeństwa.
Jest ona w pełni odpowiedzialna za ewentualne skutki i może zostać pociągnięta do
odpowiedzialności!

6.13.3 Włączyć napęd maszyny

NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Dla wszystkich osób znajdujących się podczas załadunku w obszarach niebez-
piecznych istnieje poważne zagrożenie życia!

Przed włączeniem maszyny należy się upewnić, że w obszarach zagrożeń
maszyny nie przebywają żadne osoby.
Od tych osób zażądać należy natychmiastowego opuszczenia obszaru zagrożeń.
Podczas przeładunku należy się upewnić, że w strefie zagrożenia nikogo nie ma.
W przypadku, gdy w do obszaru zagrożenia zbliżają się osoby, kierujący ma obo-
wiązek bezzwłocznego wyłączenia maszyny i przerwania załadunku.
Proces załadunku można kontynuować, gdy osoby te znajdują się w odpowiednim
odstępie od maszyny.
Jeśli osoby te nie oddalą się pomimo wezwania to proces załadunku nie może być
ani zaczęty ani też kontynuowany.
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6 Proszę obrócić fotel kierowcy do przodu. Przy pomocy krótkiego, ale wyraźnego
sygnału ostrzegawczego należy poinformować wszystkich obecnych o starcie
maszyny i o fakcie, że natychmiast należy utrzymywać odpowiedni odstęp do
maszyny.

Celem włączenia napędu maszyny nacisnąć żółty klawisz (6) tylko krótko.

6

Wyłącznik bezpieczeństwa podczas włączania napędu maszyny
Fotel kierowcy wyposażony jest w dajnik kąta obrotowego. Dlatego też napęd
maszyny można włączyć żółtym przyciskiem (6) tylko wtedy, gdy fotel kierowcy znaj-
duje się na środku, obrócony jest do przodu i operator maszyny ma wgląd na stół pod-
bierający. Wskaźnik fotela obrotowego (1) zaświeci się na zielono (zakres wskazania
-20% / 0%/ +20%). Dodatkowo zgarniacz kopców musi być podniesiony do góry tak,
aby wskaźnik wysokości zgarniacza kopców (3) był również zielony.

4 1 3

(4) Wskaźnik okres oczekiwania skończył się

4 1 3

(4) Wskaźnik okres oczekiwania zostało jeszcze 28 sekund

Podczas szybkiej zmiany pojazdu transportującego napęd maszyny włączyć można
ponownie do zielonego pola wyświetlacza bez obracania fotela kierowcy. Jest to moż-
liwe tak długo, jak długo pokazywany jest okres oczekiwania i jeszcze się on nie skoń-
czył.

Zalecenie celem oszczędności paliwa:
wybrać za pomocą przycisku krzyżowego (16) obroty silnika pomiędzy
1200 und1300 min-1.
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6.13.4 Ustawianie głębokości stopu podbierającego

– Prowadzenie stołu podbierającego na głębokość przejmują stopy podporowe (10)
(za zewnątrz na obydwu częściach bocznych stołu) i jego część środkowa.

– Wjechać w środek kopca buraków.
– Ustawić głębokość stołu podbierającego.

Stół podbierający i jego wysokość muszą być tak ustawione, by palce odbieracza
na całej swojej długości wchodziły w ziemię. Głębokość podbierania ważna jest dla
optymalnej pracy.

10

1 4 5

Przy pomocy Mini-joysticka (1) na prawym joysticku ustawia się wysokość części
środkowej stołu i tym samym wysokość części bocznych stołu po ich wewnętrznej
części.
Przyciskiem (4) ustawia się wysokość stóp podporowych i tym samym wysokość czę-
ści bocznych lewej i prawej stołu podbierającego.

6.13.4.1 Odciążanie stołu podbierającego

Aby stół podbierający nie zagłębiał się podczas załadunku zbyt głęboko w ziemię
należy go odciążyć.
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6.13.4.2 Odciążanie części bocznych stołu podbierającego

Podpory powinny dźwigać tylko część części bocznych stołu. Część tego ciężaru jest
przenoszona na ramię pojazdu.
Do tego celu służą cylindry (12), które składają i rozkładają części boczne stołu pod-
bierającego (przełącznik krzyżowy (5) na prawym joysticku). Części boczne należy
odciążyć na tyle, aby stopy podporowe tylko z niewielkim naciskiem naciskały na pod-
łoże. Jeśli stół podbierający jest właściwie odciążany, to za obydwoma stopami pod-
porowymi (10), w normalnych warunkach glebowych widoczne są płytkie ślady cią-
gnięcia.

12

10

6 8

5

(6) Ciśnienie odciążania lewa
(8) Ciśnienie odciążania prawa

Celem odciążania części bocznych stołu podbierającego uruchomić zawsze tylko na
krótko przełącznik krzyżowy (5).
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6.13.4.3 Odciążanie części środkowej stołu podbierającego

1
Ciśnienie odciążające części środkowej ustawiane jest za pomocą Mini-joysticka (1)
w ten sposób, że oś przednia jest odciążona. Dzięki temu poprawia się trakcja i napęd
jest równomiernie obciążany.

9 7

(7) Ciśnienie odciążania środek
(9) Wysokość stołu podbierającego w %

Nie ma żadnej idealnej wartości ciśnienia odciążania części środkowej. Najważniejsze
jest wskazanie na monitorze wideo. Tu można zobaczyć, czy buraki są odbierane i że
nie ma żadnych strat.

Obraz z kamery na grocie przy optymalnym ustawieniu. Nie ma tu żadnych
pokawałkowanych buraków, położenie walca podbierającego ponad podłożem jest
wyraźnie widoczne
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11

(11) Płoza ślizgowa pod grotem z możliwością regulacji

Zbyt głęboka praca w ziemi podnosi zużycie energii procesu podbierania i podwyż-
sza znacznie zużycie walców! Regulacja głębokości musi być dopasowana do konturu
podłoża, obciążenia stołu podbierającego i ciężaru buraków.

6.13.5 Tarcze zgarniające

Tarcze zgarniające (1) ograniczają szerokość podbierania i kierują buraki z boku na
stół podbierający.

1

2

(1) Tarcza zgarniająca
(2) Guma zgarniająca

Proszę ustawić gumy zgarniające (2) przy pierwszym użyciu maszyny w ten sposób,
by dotykały one lekko podłoża.

UWAGA

Podczas załadunku zwracać uwagę na zamarzniętą glebę i nagromadzone grudy
ziemi w obszarze pracy tarczy zgarniającej. Nie przejeżdżać tarczami zgarniającymi
przez przeszkody! Można bowiem przy tym uszkodzić mechanikę składania.
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3

4

(3) Tarcza zgarniająca lewa

nacisnąć do przodu = rozłóż

pociągnąć do tyłu = złóż.

(4) Tarcza zgarniając prawa

nacisnąć do przodu = rozłóż

pociągnąć do tyłu = złóż.

Jeśli nie jest potrzebna maksymalna szerokość podbierania, powinno się ustawić tar-
cze zgarniające na wprost. Dzięki temu poprawia się przepływ buraka na zewnętrz-
nych końcach stołu.

Optymalne ustawienie tarcz zgarniających

Złe ustawienie tarcz zgarniających. Niepotrzebna kupa ziemi w obrębie tarczy
zgarniających. Dodatkowo też niewłaściwa jazda w kopiec. Kopiec powinien być
zawsze najeżdżany na środku.
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6.13.6 Tor buraków

Poniższy wycinek R-Toch symbolizuje przepływ buraka przez maszynę. Prezento-
wane są tu bardzo przejrzyście wszystkie ważne parametry pracy.

C

B
A

D DE F F E

Pojedyncze kolory i symbole mają zasadniczo następujące znaczenie:

Biały = Komponent jest wyłączony
Zielony = Komponent jest aktywny, ale nie porusza się
Zielony z czarnymi strzałkami = Komponent porusza się w kierunku roboczym
Zielony z czerwonymi strzał-
kami

= Komponent jest przeciążony

Czerwony = Komponent jest zablokowany
zielony z pomarańczowymi
strzałkami

= Komponent jest rewersowany, porusza się w kie-
runku przeciwnym do kierunku roboczego

Proszę ustawić prędkość całego toru buraków w miarę możliwości optymalnie. Proszę
skoordynować prędkość walców podbierających z 4 walcami czyszczącymi. Ustawić
obroty 4 walców czyszczących tak, aby buraki się nie spiętrzały i były przemieszczane
swobodnie do pasa dennego.
Proszę przy tym uwzględnić stopień zanieczyszczenia buraków. Przy bardzo brud-
nych burakach i mokrym podłożu obroty te powinny być nieco wyższe. To znaczy,
walce powinny biec szybciej niż w sprzyjających warunkach.
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Szybkość posuwania się do przodu wpływa również na stopień czyszczenia:
– Niewielka prędkość posuwu = cienka warstwa buraków na walcach = wszystkie

buraki przebiegają podwójną drogę czyszczenia = większy efekt czyszczenia.
– Wysoka prędkość posuwu = gruba warstwa buraków na walcach = tylko niektóre

buraki przebiegają podwójną drogę czyszczenia = mniejszy efekt czyszczenia i
większa ochrona buraków.

Optymalny podział buraków na całą szerokość stołu podbierającego

Zalecamy, aby nigdy nie usuwać łamacza zmarzliny z części bocznych stołu. Jest on
bowiem ważnym środkiem kontroli przenoszonej ilości. Jeśli buraki nie spiętrzają się w
obrębie łamaczy zmarzliny to spiętrzanie się buraka na całym torze buraka jest mało
prawdopodobne. Szybkość wprowadzania buraka reguluje się prędkością posuwania
się do przodu napędu jazdy.

Jednomierny przepływ buraka bez spiętrzeń przy sensownym przepuście i wysokim
stopniu czyszczenia
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1

6

5

4

3

2

Im więcej doświadczenia w pracy
maszyną, tym dokładniej sprecyzować
można optymalną prędkość.

(1) Obroty walców podbieracza
(2) Obroty walców transportujących
(3) Obroty 4 walców czyszczących
(4) Obroty pasa dennego
(5) Obroty doczyszczarki
(6) Obroty wysięgnik załadowczy

6.13.7 Wysięgnik załadowczy (napęd A)

Wysięgnik załadowczy transportuje buraki z doczyszczarki na pojazd transportujący.
W trakcie tego procesu powinno się w miarę możliwości chronić buraki.

6

Napęd ten jest włączany lub wyłączany wspólnie z napędem maszyny przy pomocy
żółtego przycisku (6) na prawym joysticku.

Obroty wysięgnik załadowczy

W tym celu za pomocą przełącznika R-Select wybrać
funkcję.
Klawisz + = Wysięgnik załadowczy szybciej
Klawisz - = Wysięgnik załadowczy wolniej

Jeśli zatrzyma się ten napęd, wyłączone zostaną jednocześnie wszystkie uprzednie
napędy. Tego napędu nie można rewersować. Na R-Touch pojawi się następujący
Symbol , jeśli napęd ten jest przeciążony.

Jeśli wysięgnik załadowczy jest zablokowany to na R-Touch pojawia się następujący
symbol .
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6.13.7.1 Bieg szybki wysięgnika załadowczego

Czasami pozostaje na taśmie duża ilość zanieczyszczeń - np. przy przeładunku w
bardzo niekorzystnych warunkach. Aby usunąć te zanieczyszczenia z taśmy, można
przełączyć taśmę przeładunkową na bieg szybki.

6

Bieg szybki włącza się klawiszem (6). Przechylić ten przycisk na prawo i tak trzymać,
aż wszystkie zabrudzenia zostaną usunięte. Taśma przeładunkowa biegnie wtedy z
podwójną prędkością.

Proszę włączać bieg szybki tylko wtedy, jeśli taśma jest pusta i nie ma na niej żad-
nych buraków. Na czas kiedy włączony jest bieg szybki wysięgnika załadowczego pas
denny jest wyłączony.
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6.13.8 Doczyszczarka (napęd B)

9 W zależności od wyposażenia maszyna posiada doczyszczczarkę taśmą sitową lub
8 walcami czyszczącymi lub odkamieniacz. W ten sposób dokonuje się doczyszcze-
nia buraków. Doczyszczarka znajduje się pomiędzy pasem dennym i wysięgnikiem
załadowczym. Napęd doczyszczarki pracuje tylko wtedy, jeśli włączony jest napęd
maszyny.
Celem włączenia doczyszczarki należy nacisnąć jeden raz krótko przycisk (9) na pra-
wym joysticku.

Ponowne krótkie naciśnięcie tego przycisku wyłącza napęd doczyszczarki. Jeśli wci-
śniemy przycisk i tak przytrzymamy, to zmienia się kierunek obrotów doczyszczarki
(jest ona rewersowana). Rewersacja doczyszczarki jest możliwa tylko w wersji z
doczyszczarką walcowej i odkamieniaczem.

Obroty doczyszczarki

Obroty doczyszczarki można regulować w dziesię-
cio-stopniowej skali. W tym celu za pomocą przełącznika
R-Select wybrać funkcję.
Przycisk + = agresywne doczyszczanie
Przycisk - = ochronne doczyszczanie

Tylko w doczyszczarce 8 walcowej:
Jeśli po uzyskaniu stopnia 10 zwolni się przycisk +, a następnie naciśnie go na co naj-
mniej trzy sekundy, to osiągnięty zostanie stopień „Maks“. Stopień „Maks.“ osiąga naj-
wyższą prędkość napędu hydraulicznego.

WSKAZÓWKA

Aby chronić buraki prędkość doczyszczarki nie powinna być wyższa, niż to konieczne.
Stopień "Maks" powinien być używany tylko przy ekstremalnie lepkich glebach. Na tym
poziomie obroty doczyszczarki walcowej zależne są tylko i wyłącznie od obrotów sil-
nika wysokoprężnego.

Jeśli zatrzyma się ten napęd, wyłączone zostaną jednocześnie wszystkie uprzednie
napędy.
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6.13.8.1 Doczyszczarka taśmą sitową (opcja)

Przy doczyszczarce taśmą sitową efekt czyszczenia osiągany jest przez to, że taśma
porusza się szybciej po przodu niż buraki. Buraki kręcą się i są w ten sposób doczysz-
czane.

Jeśli w doczyszczarce taśmą sitową przekroczy się granicę ostrzegania, na R-Touch
pojawi się następujący symbol .

Jeśli taśma sitowa jest zablokowana to na R-Touch pojawia się następujący symbol
.
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6.13.8.1.1 Bieg szybki doczyszczarki taśmą sitową

Czasami pozostaje na taśmie duża ilość zanieczyszczeń - np. przy przeładunku w
bardzo niekorzystnych warunkach. Aby usunąć te zanieczyszczenia z taśmy, można
przełączyć doczyszczarkę taśmę sitową na bieg szybki.

Funkcje specjalne

Tryb ładowania

Napęd jazdy automatyk

Centralne smarowanie

Zgarniacz kopców podnieś/opuść

Serwis filtr paliwa

Bieg szybki taśma sitowa

Ładowanie

Wyłącz

Auto

Maus 5

Włącz

Wyłącz

B638 Ciśn. paliwa filtr drobny

W tym celu należy wybrać w menu "Funkcje specjalne" wiersz „Bieg szybki taśma
sitowa” i ustawić wartość w pozycję "Włącz". Taśma sitowa biegnie wtedy z podwójną
prędkością. Ustawić tą wartość ponownie na "Wyłącz" jeśli zanieczyszczenia zostały
usunięte.

Proszę włączać bieg szybki tylko wtedy, jeśli taśma jest pusta i na taśmie sitowej nie
ma już żadnych buraków.
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6.13.8.2 Doczyszczarka 8 walcami (opcja)

Jeśli w doczyszczarce walcami czyszczącymi przekroczy się granicę ostrzegania, na
R-Touch pojawi się następujący symbol .

Jeśli doczyszczarka walcami jest zablokowana to na R-Touch pojawia się następujący
symbol .

Blokujące doczyszczarkę walcami ciała obce da się usunąć rewersując bieg walców.

229 / 500



Praca
Przeładunek

6.13.8.2.1 Hamulec buraków (tylko przy doczyszczarce 8 walcami)

2

1

1

1

(1) Hamulec buraków
(2) Pręty hamujące

Przy doczyszczarce walcami efekt czyszczenia jest osiągnięty przez fakt, że zanie-
czyszczenia i chwasty są wyciągane w dół.

Dodatkowo zamontowany jest wychylny hamulec buraków (1). Pręty hamujące (2),
które umocowane są na ramie doczyszczarki spiętrzają buraki. Spiętrzone buraki
ocierają się jeden o drugi i przez to zwiększa się efekt czyszczenia. Wbijanie prę-
tów hamulca buraków (2) w spiętrzony strumień buraków i tym samym intensywność
czyszczenia można ustawić.

Hamulec buraków

W tym celu za pomocą przełącznika R-Select wybrać
funkcję.
Przycisk + = Strumień buraków jest silniej wyhamowany
(intensywniejsze doczyszczanie).
Przycisk - = Strumień buraków jest słabiej wyhamowany
(ochronne czyszczenie).

230 / 500



Praca
Przeładunek

6.13.8.3 Odkamieniacz (opcja)

Jeśli zamontowany jest odkamieniacz, to na konsoli obsługowej znajdują się dwa
dodatkowe przełączniki. Za pomocą tych przełączników można zmienić kierunek
obrotu obu walców czyszczących odkamieniacza.

(1) Kierunek obrotu przedniego walca czyszczącego

(2) Kierunek obrotu tylnego walca czyszczącego

WSKAZÓWKA

W przypadku rewersowania odkamieniacza następuje również odwrócenie kierunku
obrotu obu walców czyszczących. Jeśli walce czyszczące obracają się do przodu i
nastąpi rewersowanie, to podczas rewersowania będą obracały się do tyłu. Jeśli walce
czyszczące obracają się do tyłu i nastąpi rewersowanie, to podczas rewersowania
będą obracały się do przodu.

Jeśli w odkamieniaczu przekroczy się granicę ostrzegania, na R-Touch pojawi się
następujący symbol .

Jeśli odkamieniacz jest zablokowany, to na R-Touch pojawia się następujący symbol
.

Blokujące odkamieniacz ciała obce da się usunąć rewersując bieg odkamieniacza.

231 / 500



Praca
Przeładunek

Na odkamieniaczu można ustawić wysokość walców.

NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Ryzyko bardzo poważnych obrażeń przez ruszające walce!
Prace przy walcach można wykonywać tylko wtedy, gdy wyłączony jest napęd
maszyny i silnik.

– Odstawić maszynę i wyłączyć silnik wysokoprężny.
– Zabezpieczyć maszynę przed przypadkowym uruchomieniem silnika.

Ryzyko upadku!

– Korzystać zawsze z dopuszczonych do użytkowania i bezpiecznych drabinek lub
podestów oraz bezpiecznego pomostu przy pracy przy odkamieniaczu.

Oba walce czyszcząc można ustawić na dwóch różnych wysokościach. W celu
zmiany wysokości odkręcić śruby sześciokątne (3), ustawić walec czyszczący na
pożądanej wysokości i ponownie dokręcić śrubami sześciokątnymi (3). Należy pamię-
tać o tym, aby walce czyszczące były po obu stronach ustawione na taką samą wyso-
kość.

Wszystkie inne walce na odkamieniaczu można ustawić na trzech różnych wysoko-
ściach. W celu zmiany wysokości odkręcić śruby sześciokątne (4), ustawić walec na
pożądanej wysokości i ponownie dokręcić śrubami sześciokątnymi (4). Należy pamię-
tać o tym, aby walce były po obu stronach ustawione na taką samą wysokość.
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6.13.9 Pas denny (na grafice napęd C)

Pas denny transportuje buraki z stołu podbierającego do doczyszczarki. Napęd ten
jest włączany lub wyłączany przyciskiem (10) na prawym joysticku.

1

10

Pas denny (1) biegnie tylko wtedy, gdy biegnie doczyszczarka. Jeśli zatrzyma się ten
napęd, wyłączone zostaną jednocześnie wszystkie uprzednie napędy. Tego napędu
nie można rewersować.

Obroty pasa dennego

Obroty pasa dennego można regulować w dziesię-
cio-stopniowej skali. W tym celu za pomocą przełącznika
R-Select wybrać funkcję.
Klawisz + = Pas denny szybciej
Klawisz - = Pas denny wolniej
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6.13.9.1 Bieg szybki pasa dennego

Czasami gromadzi się brud na pasie dennym - zwłaszcza na wlocie pasa i na rolkach.
To ma miejsce najczęściej podczas załadunku w niekorzystnych warunkach. Aby usu-
nąć te zanieczyszczenia z taśmy, można przełączyć pas denny na bieg szybki.

6

Bieg szybki włącza się klawiszem (6). Przechylić ten przycisk na lewo i tak trzymać, aż
wszystkie zabrudzenia zostaną usunięte. Pas denny biegnie wtedy z podwójną pręd-
kością.

Proszę włączać bieg szybki tylko wtedy, gdy pas denny jest pusty i nie ma na nim
buraków.
Włączyć na krótko bieg szybki w momencie gdy t tyłu za rolką wodzącą roluje się zie-
mia i brud. Przy pomocy biegu szybkiego zanieczyszczenia rola ta zostanie usunięta,
jeśli nie przekroczy one określonej wielkości. W przeciwnym wypadku zabrudzenia te
usunąć należy od ręki.
Jeśli zablokuje się doczyszczarka to wyłączy się również automatycznie pas denny.
Jeśli usunie się przyczynę blokady, pas denny uruchomić można ponownie naciskając
krótko przycisk (10) na prawym joysticku.
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6.13.10 4 walce czyszczące w stole podbierającym (napęd D)

4 walce czyszczące w stole podbierającym przenoszą buraki w kierunku środka stołu
na pas denny. Poruszają się one w kierunku przenoszenia tylko wtedy, gdy napęd
maszyny jest włączony i biegnie pas denny.
Walce te można także rewersować, jeśli zatrzyma się pas denny.

8 Celem włączenia 4 walców czyszczących 1x naci-
snąć krótko przycisk (8) na prawym joysticku.
Jeśli powtórzy się to przyciśnięcie to 4 walce
czyszczące zatrzymają się..
Jeśli naciśnie się ten przycisk i się go tak przy-
trzyma, to kierunek obrotu 4 walców zmieni się na
przeciwny.
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Obroty 4 walców czyszczących

Obroty 4 walców czyszczących można regulować w dzie-
sięcio-stopniowej skali. W tym celu za pomocą przełącz-
nika R-Select wybrać funkcję.
Przycisk + = Podnoszenie obrotów (agresywne czysz-
czenie i transport)
Przycisk - = Obniżanie obrotów (ochronne czyszczenie i
transport)

Aby chronić buraki prędkość biegu 4 walców czyszczących nie powinna być wyższa,
niż to konieczne.

Jeśli po uzyskaniu stopnia 10 zwolni się przycisk +, a następnie naciśnie go na co naj-
mniej trzy sekundy, to osiągnięty zostanie stopień „Maks“. Stopień „Maks.“ osiąga naj-
wyższą prędkość napędu hydraulicznego. Stopień "Maks" powinien być używany tylko
przy ekstremalnie lepkich glebach. Na tym poziomie obroty 4 walców czyszczących
zależne są tylko i wyłącznie od obrotów silnika wysokoprężnego.

Jeśli w 4 walcach czyszczących przekroczy się granicę ostrzegania, na R-Touch
pojawi się następujący symbol ostrzegawczy .

Jeśli 4 walce czyszczące są zablokowane to na R-Touch pojawia się następujący sym-
bol ostrzegawczy .

W przypadku blokady na 4 walcach czyszczących wyłącza się napęd walców transpor-
tujących i odbierających.

6.13.11 Walce transportujące (napęd E)
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7 Walce transportujące wstępnie czyszczą buraki i prowadzą je na zewnątrz. Dzięki tak
długiemu torowi biegu buraków osiąga się wyższy efekt czyszczenia.
Walce transportujące poruszają się w kierunku roboczym tylko wtedy, gdy 4 walce
czyszczące również obracają się w kierunku roboczym.
Celem włączenia walców transportujących (można je włączać tylko jednocześnie z
walcami podbierającym) nacisnąć 1x krótko przycisk (7) na prawym joysticku.

Jeśli naciśnie się ten przycisk ponownie to walce transportujące/odbierające zatrzy-
mają się. Jeśli wciśnie się ten przycisk i tak przytrzyma, to zmienia się kierunek obro-
tów walców transportujących/odbierających zmieni się na przeciwny.

Obroty walców transportujących

W tym celu za pomocą przełącznika R-Select wybrać
funkcję.
Przycisk + = Obroty podnieść (walce biegną szybciej)
Przycisk + = Obroty obniżyć (walce biegną wolniej)

Aby chronić buraki prędkość walców transportujących nie powinna być wyższa, niż to
konieczne.

Zwiększając prędkość obracania się walców transportujących powoduje się przeno-
szenie większej ilości buraków na zewnątrz. W ten sposób zwiększa się droga czysz-
czenia. Jest to zalecane przy silniej zabrudzonych burakach.

Obroty napędu mimośrodowego grotu środkowego jest zsynchronizowana z obrotami
walców transportujących (bo włączanie szeregowe silników hydraulicznych).

Jeśli w walce transportujące przekroczą granicę ostrzegania, na R-Touch pojawi się
następujący symbol ostrzegawczy .

Jeśli walce transportujące są zablokowane to na R-Touch pojawia się następujący
symbol ostrzegawczy .

W przypadku blokad na walcach transportujących wyłącza się napęd walców odbiera-
jących.
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6.13.12 Walce podbieracza (napęd F)

7 Walce podbieracza spełniają różne zadania. Odbierają one buraki z ziemi i przekazują
je na walce czyszczące. Te z kolei prowadzą buraki na walce transportujące i czyszczą
jednocześnie palce walców podbieracza. .
Walce odbieracza poruszają się zawsze w kierunku roboczym, jeśli walce transportu-
jące też poruszają się w kierunku roboczym. 
Celem włączenia walców podbieracza (można je włączać tylko jednocześnie z wal-
cami transportującym) nacisnąć 1x krótko przycisk (7) na prawym joysticku.

Jeśli naciśnie się ten przycisk ponownie to walce transportujące/odbierające zatrzy-
mają się. Jeśli wciśnie się ten przycisk i tak przytrzyma, to zmienia się kierunek obro-
tów walców transportujących/odbierających zmieni się na przeciwny.

Obroty walców podbieracza

W tym celu za pomocą przełącznika R-Select wybrać
funkcję.
Przycisk + = Obroty podnieść (walce biegną szybciej)
Przycisk + = Obroty obniżyć (walce biegną wolniej)

Aby chronić buraki prędkość walców podbieracza nie powinna być wyższa, niż to
konieczne.
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Jeśli w walce podbieracza przekroczą granicę ostrzegania, na R-Touch pojawi się
następujący symbol ostrzegawczy .

Jeśli walce podbieracza są zablokowane to na R-Touch pojawia się następujący sym-
bol ostrzegawczy .

Jeśli walca podbieracza zatrzymają się lub będą rewersowane to zatrzyma się auto-
matycznie napęd jazdy.

6.13.13 Automatyczny układ rewersacji wszystkich napędów walców

W menu "Ustawienia podstawowe" można włączyć "Włącz" lub wyłączyć "Wyłącz"
automatykę rewersacji.

Rezerwa paliwa ostrzeżenie przy %

Rezerwa Ad Blue ostrzeżenie przy %

Czas smarowania (sec)

Automatyczna rewersacja walców

20

15

210

Włącz

Ustawienia podstawowe

Czas pracy wstecz (s) 2

Automatyka rewresacji rozpoznaje blokady na wszystkich napędach walców na całym
torze buraków.
W momencie gdy system rozpozna blokadę automatyka rewersacji zatrzyma natych-
miast wszystkie napędy, które znajdują się przed zablokowanym napędem. Jednocze-
śnie zatrzymany zostanie napęd jazdy, jeśli był aktywowany.

Automatyka rewersacji odwraca kilkakrotnie kierunek obrotu zablokowanego napędu
(maksymalnie 5x), aż blokada zostanie usunięta. Potem włączają się automatycznie
ponownie wszystkie napędy - z napędem jazdy włącznie, jeśli był aktywowany.

Jeśli nie uda się usunąć blokady w pięciu próbach zmiany kierunku obrotów to wyłą-
czą się wszystkie napędy.

239 / 500



Praca
Przeładunek

W wierszu „Czas pracy wstecz (s)“ można ustawić, przez ile sekund walce powinny
pracować wstecz podczas automatyki rewersacji.

Rezerwa paliwa ostrzeżenie przy %

Rezerwa Ad Blue ostrzeżenie przy %

Czas smarowania (sec)

Walce automatycznie wstecz

20

15

210

Włącz

Ustawienia podstawowe

Czas pracy wstecz (s) 2

87 9 Przyciskami (7), (8) lub (9) na prawym joysticku można ręcznie wznowić próby rewer-
sacji. Jeśli nawet te próby nie zakończą się sukcesem, to blokadę usunąć należy ręcz-
nie.
Do tego celu wyłączyć maszynę i zabezpieczyć przed niepożądanym uruchomieniem.

NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Ryzyko ciężkich obrażeń ciała przy próbach usunięcia blokad napędów.

– Wyłączyć koniecznie kompletnie maszynę przed usuwaniem blokad i zabezpieczyć
ją przed włączeniem przez osoby trzecie.

– Wyciągnąć kluczyk ze stacyjki i zamknąć kabinę.
– Zabezpieczyć kluczyk przed dostępem osób trzecich!
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6.13.14 Wjazd w kopiec - tryb ładowania POCZĄTEK

Jeśli nie widać jeszcze pod wysięgnikiem pojazdu gotowego do załadunku, można
przed włączeniem napędu maszyny w menu "Funkcje specjalne" w wierszu "TRYB
ŁADOWANIA" przełączyć z "ŁADOWANIE" (ustawienie standardowe) na "POCZĄ-
TEK". Dzięki takiemu rozwiązaniu maszyną można wjechać w kopiec przy biegnącym
stole - i to w ten sposób, że pozostały tor buraków się nie porusza. W przypadku jeśli
wyłączy się napęd maszyny (żółty przycisk (6) na prawym joysticku) tryb ładowania
powróci to trybu "ŁADOWANIE".

Funkcje specjalne

Tryb ładowania

Napęd jazdy automatyk

Centralne smarowanie

Zgarniacz kopców podnieś/opuść

Serwis filtr paliwa

Bieg szybki taśma sitowa

Początek

Wyłącz

Auto

Maus 5

Wyłącz

Wyłącz

B638 Ciśn. paliwa filtr drobny

1

(1) Znak rozpoznawczy aktywnego trybu ładowania POCZĄTEK
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6.13.15 Ładowanie pojazdu transportującego

Podczas załadunku proszę przestrzegać następujących wskazówek po to, aby chronić
buraki przez uszkodzeniami.

– Pomiędzy pasem dennym, doczyszczarką i wysięgnikiem koniecznie unikać
zmiany kierunku strumienia buraków o 90° lub większego!

Chroniący buraki strumień buraków

– Ustawić kompletny układ czyszczenia buraków w miarę możliwości w ten sposób,
aby buraki były maksymalnie chronione (możliwie niskie obroty).

– Pracować na możliwie niskich obrotach silnika wysokoprężnego (1200-1300
min-1), aby oszczędzać paliwo i chronić środowisko naturalne.

– Unikać sytuacji aby buraki spadały na pojazd transportujący z wysokości większej
niż to konieczne. Opuścić wysięgnik załadowczy jak najniżej i na początku zała-
dunku zejść z przegubem jak najgłębiej między ściany boczne pojazdu transportu-
jącego.

WSKAZÓWKA

Ważne!! Ruchy obrotowe ramienia wychylnego i wysięgnika załadowczego wykony-
wane są za pośrednictwem łańcuchów. Zwrócić uwagę podczas pracy maszyny, czy
obroty wykonywane są prawidłowo i czy łańcuchy są napięte. Łańcuchy napinane są
automatycznie hydraulicznie.

Jeśli łańcuchy nie są wystarczająco napięte należy natychmiast wyłączyć maszynę.

NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Ryzyko śmiertelnych obrażeń spowodowanych niekontrolowanym ruchom
ramienia wychylnego i wysięgnika załadowczego związanych z przeskakującym
łańcuchem napędowym.

– Natychmiast wyłączyć maszynę i celem usunięcia usterki wezwać personel
fachowy.
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6.13.16 Funkcja doładowania

6 Jeśli zamierzacie Państwo po wyłączeniu maszyny załadować dodatkowo niewielkie
ilości buraków na pojazd transportujący to można to zrobić za pomocą funkcji dołado-
wania.
Doładowanie następuje na niskich obrotach silnika, na które kierowca nie ma żadnego
wpływu.
W tym celu nacisnąć żółty przycisk (6) wyłączania i włączania napędu maszyny
WŁACZ/WYŁACZ na prawym joysticku i tak go trzymać, aż pożądana ilość buraka
zostanie doładowana. W momencie, gdy puści się ten przycisk napęd zatrzyma się.
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6.13.17 Szczczególne cechy przeładunku

6.13.17.1 Zamarznięty kopiec

Lekko zamarznięty kopiec buraków można przełamać i rozluźnić przy pomocy zgar-
niacza kopców. Mocno zamarzniętego kopca buraków nie wolno w żadnym wypadku
rozluźniać przy pomocy zgarniacza kopców. Proszę do tego celu stosować odpo-
wiedni ciężki sprzęt (np. koparkę, spychacz).
Rurę teleskopową zgarniacza kopców należy wciskać w kopiec tylko i wyłącznie przy
użyciu jego własnej siły. Dodatkowa jazda pojazdem do przodu doprowadzi nieodwo-
łalnie do zniszczenia rury teleskopowej.

UWAGA

Zamarzniętego kopca nie wolno rozluźniać podnosząc stół podbierający. Doprowadzić
to może do ciężkiego uszkodzenia stołu podbierającego.

Podczas załadunku zamarzniętych kopców należy zawsze osadzić łamacz zmarzliny
(1) do kanału pasa dennego.
Przy dostawie maszyny łamacz zmarzliny (1) umocowany jest na ramie tylnej osi
dodatkowej. Osadzić go należy w razie potrzeby w kanale pasa dennego i zamocować
go tymi samymi śrubami, którymi umocowany był on na ramie osi dodatkowej.
Łamacze zmarzliny pomagają rozdrobnić zamarznięte grudy z buraków i zapewniają
tym samym wolny od zakłóceń przepływ buraków przez maszynę.

1
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1

6.13.17.2 Ekstremalnie wąski kopiec buraków

Nawet przy bardzo wąskich kopcach buraków, jeśli ma się wrażenie, że do załadunku
wystarczy tylko połowa szerokości stołu należy rozłożyć i użyć do załadunku cały stół
podbierający.
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6.13.18 Tryb ładowania KONIEC

Aby zaoszczędzić paliwo sensowne jest na końcu kopca zmniejszanie obrotów kom-
pletnej drogi buraków, ponieważ przy pomocy zgarniacza kopców przemieszczać
można przeważnie tylko niewielkie ilości buraka na stół podbierający. Dodatkowo
powoduje to, że wynik ważenia jest dokładniejszy, jeśli wysięgnik jest do pewnego
stopnia wypełniony. W tym celu w menu "Funkcje specjalne" w wierszu "TRYB ŁADO-
WANIA" przełączyć z "ŁADOWANIE" (ustawienie standardowe) na "KONIEC". Doko-
nując takiego wyboru ustawia się takie same obroty wszystkich napędów, na któ-
rych pracowała maszyna przy jej poprzednim użyciu w momencie, gdy włączono tryb
"KONIEC".

W celu powrotu do ustawień standardowych w menu "Funkcje specjalne" w wierszu
"TRYB ŁADOWANIA" przełączyć z "KONIEC" na "ŁADOWANIE".

Funkcje specjalne

Tryb ładowania

Napęd jazdy automatyk

Centralne smarowanie

Zgarniacz kopców podnieś/opuść

Serwis filtr paliwa

Bieg szybki taśma sitowa

Koniec

Wyłącz

Auto

Maus 5

Wyłącz

Wyłącz

B638 Ciśn. paliwa filtr drobny

1

(1) Znak rozpoznawczy aktywnego trybu ładowania KONIEC
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6.13.19 Zgarniacz kopców - zbieranie pozostałości buraków

Przy pomocy zgarniacza kopców można czubek kopca przemieścić w kierunku boków
stołu podbierającego. Zgarniacz pozostałości (element z tworzywa sztucznego)
zamontowany jest na zgarniaczu kopców. Używany jest on w celu zgarnięcia ostatnich
buraków z kopca na stół podbierający. Zgarniacz kopców sterowany jest lewym joy-
stickiem.

Wyłącznik bezpieczeństwa zgarniania resztek buraka

NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Osoby przebywające w strefie zagrożenia są narażone na odniesienie bardzo poważ-
nych obrażeń ze śmiercią włącznie. Szczególnie w obrębie stołu podbierającego może
dojść do wciągnięcia części ciała, elementów ubioru lub przedmiotów. Doprowadzić
to może do oderwania i poćwiartowania części ciała. Przedmioty mogą zostać wcią-
gnięte i zniszczone przez walce lub mogą doprowadzić do poważnego uszkodzenia
stołu podbierającego maszyny.

Obsługujący jest zobowiązany do natychmiastowego zatrzymania maszyny, jeżeli
tylko w strefie pojawią się jakieś osoby lub zwierzęta, lub kiedy przedostaną się
obce przedmioty.
Zabrania się ręcznego zbierania buraków cukrowych, które nie zostały zebrane
przez maszynę, dopóki maszyna nie zostanie wyłączona.
Przed przystąpieniem do prac konserwacyjnych i naprawczych należy wyłączyć sil-
nik i wyciągnąć ze stacyjki kluczyk.
Proszę koniecznie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi i przestrzegać wskazó-
wek odnośnie bezpieczeństwa.
Przy tych czynnościach dochodziło w przeszłości do ciężkich wypadków. Przeby-
wanie pod podniesionymi elementami maszyny lub w obrębie pracy wychylających
się części maszyny jest bardzo niebezpieczne i dlatego też zabronione.
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Zgarniacz kopców góra
Jeśli zgarniacz kopców jest wystarczająco podniesiony do góry, informacja o wysoko-
ści zgarniacza (3) w R-Touch wyświetlana jest na zielonym tle. Zielony kolor wskazuje,
że przełącznik bezpieczeństwa nie ma wpływu na załadunek. Jeśli nie przekroczy się
określonej minimalnej wysokości zgarniacza kopców, można go używać bez ograni-
czeń (np. przy zamarzniętym kopcu).

Zgarniacz kopców dół
Jeśli informacja odnośnie wysokości zgarniacza kopców (3) pojawi się na pomarań-
czowym tle, ponieważ zgarniacz jest opuszczony, można go poruszać tylko w lewo/
prawo i w górę/dół. Jeśli zamierza się wsunąć lub wysunąć ramię teleskopu to należy
fotel kierowcy obrócić do przodu. Wskaźnik fotela obrotowego (1) musi się zaświecić
się na zielono (zakres wskazania -20% / 0%/ +20%). Dodatkowo wcisnąć należy Prze-
łącznik nożny kierunek patrzenia do przodu (2) w podłodze kabiny.

1 3

2

Ten Przełącznik nożny kierunek patrzenia do przodu (2) musi być zawsze wciśnięty i
tak trzymany, gdy zbierane są pozostałości buraka. W momencie gdy puści się prze-
łącznik nożny zatrzymają się wszystkie walce stołu podbierającego (przełącznik czu-
waka). Można je włączyć ponownie na prawym joysticku tylko wtedy, gdy fotel obro-
towy obrócony jest do przodu i Przełącznik nożny kierunek patrzenia do przodu (2) jest
naciśnięty. Jeśli fotel obrotowy obrócony zostanie poza jego zakres środkowy, to zgar-
niacz kopców może być tylko podniesiony. Pozostałe funkcje zgarniacza kopców są
wtedy zablokowane.

Jeśli walce stołu podbierającego się obracają i zgarniacz kopców opuszczony zosta-
nie poniżej wymienionej granicy to macie Państwo jeszcze trochę czasu, aby fotel ope-
ratora obrócić do przodu, aż w R-Touch pokazany zostanie zielony zakres zero i naci-
snąć "Przełącznik nożny kierunek patrzenia do przodu" (2). Przełącznik bezpieczeń-
stwa działa dopiero po kilku sekundach. O przebiegu czasu oczekiwania informuje
wskaźnik optyczny w R-Touch i sygnał akustyczny.

Jeśli "Przełącznik nożny kierunek patrzenia do przodu" jest stale wciśnięty (np. zmost-
kowany elektrycznie lub wciśnięty mechanicznie) nie można włączyć maszyny.

Jeśli w R-Touch pojawi się następujący symbol , to zgarniacz kopców należy przed
podniesieniem stołu podbierającego obrócić na środek i go podnieść.
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Jeśli zgarniacz kopców ma być wychylony daleko w lewo lub w prawo należy przedtem
opuścić stół podbierający. Jeśli stół opuszczony jest wystarczająco w dół to na im R-
Touch pojawi się następujący symbol .

Przed przystąpieniem do podbierania resztek buraków zalecamy opuścić stół pod-
bierający o kilka centymetrów przy bardzo wolnej jeździe i zebrać pozostałe buraki w
następujący sposób:

– Wciągać pozostałości buraków zawsze w pobliżu grotu środkowego na walce
transportujące. Poruszać zgarniacz pozostałości równolegle aż do walców trans-
portujących i czekać tak długo, aż buraki przeniesione zostaną do pasa dennego.

– Następnie wciągnąć buraki leżące na zewnątrz przez walce transportujące. Z odro-
biną doświadczenia można prawie wszystkie pozostałości buraka zebrać sze-
ścioma ruchami.

WSKAZÓWKA

Wskazówka! Proszę przy podbieraniu resztek buraków pracować w pobliżu grotu i
zawsze od środka stołu podbierającego na zewnątrz.
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Leżące na boku buraki można łatwiej podebrać, jeśli złoży się tarcze zgarniające do
środka
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6.13.19.1 Przełączenie obsługi Zgarniacz kopców podnieś/opuść

Standardowa obsługa tych dwóch funkcji

– zgarniacz kopców podnieś/opuść
– zgarniacz kopców - teleskop wysunąć/wsunąć

pokazana jest na schemacie poniżej.

15

Dla operatora, który przyzwyczajony jest do obsługi poprzedniego modelu euro-Maus3
ułatwieniem może być przestawienie funkcji joysticka lewa do przodu/do tyłu i mini-
joysticka (15) do przodu/do tyłu. Jest to możliwe w menu "Funkcje specjalne" w linijce
"Zgarniacz kopców podnieś/opuść".

Funkcje specjalne

Tryb ładowania

Napęd jazdy automatyk

Centralne smarowanie

Zgarniacz kopców podnieś/opuść

Serwis filtr paliwa

Bieg szybki taśma sitowa

Początek

Wyłącz

Auto

e-M3

Wyłącz

Wyłącz

B638 Ciśn. paliwa filtr drobny
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6.14 System wodny (opcja)

6.14.1 Budowa i funkcja

System wodny służy do nawilżania walców czyszczących przy szczególnie lepkich
warunkach glebowych. Nadaje się on też doskonale do nawilżenia i przez to chro-
niącego buraki załadunku ekstremalnie wysuszonych przez wiatr i słońce buraków.
Strumień buraka ślizga się lepiej na zmoczonych walcach czyszczących. Wynikiem
tego są mniejsze straty przy załadunku. Niezbędna do zwilżania woda wlewana jest
od góry do zbiornika wody (5), który jeszcze nie jest pod ciśnieniem. Do rozpraszania
wody niezbędne ciśnienie wytwarzane jest przez kompresor sprężania powietrza.
System wodny włączany i wyłączany komfortowo z fotela kierowcy.

5

1 2 3 4

6

(1-4) Zawory kulkowe trybów pracy
(6) Filtr wody

Na reduktorze ciśnienia (7) systemu wodnego ustawiane jest ciśnienie w systemie
wodnym w zależności od potrzeb (maks. 5 bar).
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7

(7) Reduktor ciśnienia systemu wodnego

29

31

30

27

28

(27) kurek zaworowy tylnych dysz rozpylających
(28) kurek zaworowy tylnej połowy środkowych dysz rozpylających
(29) przednie dysze rozpylające na doczyszczarce
(30) środkowe dysze rozpylające na doczyszczarce
(31) tylnie dysze rozpylające na doczyszczarce
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323334

35

(32) zewnętrzne dysze na stole podbierającym
(33) środkowe dysze na stole podbierającym
(34) wewnętrzne dysze na stole podbierającym
(35) kurek zaworowy wewnętrznych dysz rozpylających

6.14.1.1 Napełnianie zbiornika wody

OSTROŻNIE

Ryzyko zranienia cząstkami brudu i pryskającej wody.

– Przed wlewaniem wody do zbiornika otworzyć powoli i ostrożnie zawór kulkowy (7)
po to, aby zniwelować ewentualne ciśnienie w zbiorniku wody.

– Proszę nie pochylać się nad otwór wlewu wody dopóki nie zostało wytworzone cał-
kowicie ciśnienie.

– Przed wlewaniem wody zamknąć zawór kulkowy (1) (pozycja OFF).
– Przed wlewaniem wody do zbiornika otworzyć powoli i ostrożnie zawór kulkowy (7)

na wlewie wody po to, aby zniwelować ewentualnie istniejące ciśnienie.
– Proszę wlewać do zbiornika czystą i wolną od zanieczyszczeń wodę.
– Na przeźroczystym wężu (10) widać aktualny poziom wody w zbiorniku wodnym.
– Zamknąć zawór kulkowy (7) jeśli zbiornik jest pełny.

10

8

9

7

1

(7) Króciec wlewowy z zaworem kulkowym
(8) Sensor wskaźnika poziomu
(9) Zawór bezpieczeństwa nadciśnieniowy
(10) Przeźroczysty wąż dla kontroli poziomu
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OSTRZEŻENIE

Ryzyko poważnych obrażeń.
Ciśnienie reakcji zaworu bezpieczeństwa (9) ustawione jest fabrycznie na 6 barów.

– Ustawienie urządzenia bezpieczeństwa nie może być w żadnym wypadku zmie-
niane bo doprowadzić to może do ciężkich obrażeń ludzi i szkód rzeczowych.

– W razie konieczności wymiany stosować takie same elementy, które należy nabyć
w firma ROPA.
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6.14.2 Obsługa systemu wodnego

6.14.2.1 Pozycja czterech zaworów kulkowych w czterech trybach pracy

1 2 3 4

6

Doprowadzić cztery zawory kulkowe do pożądanego trybu pracy.

Tryb pracy I OFF
Jeśli system wodny nie jest potrzebny proszę zamknąć zawór kulkowy (1).
Tryb pracy II ON
Jeśli system wodny jest potrzebny proszę ustawić zawory kulkowe zgonie z trybem
pracy II.
Tryb pracy III Spuścić wodę i opróżnić zbiornik
Zalecamy we właściwym czasie spuścić wodę ze zbiornika przed zbliżającymi się
mrozami lub dłuższym postojem maszyny po to. aby zapobiec poważnemu uszko-
dzeniu systemu. Aby przyspieszyć spuszczanie wody ze zbiornika silnik powinien
pracować (dla zaopatrzenia w ciśnienie powietrza).
Tryb pracy IV Przedmuchanie dysz rozpylających i przewodów

ciśnienia
Przedmuchanie dysz rozpylających i przewodów ciśnienia jest koniecznie przed
wystąpieniem mrozów. Do przedmuchania dysz musi być włączony napęd maszyny.
Doprowadzić zawory kulkowe do pozycji zgodnie z trybem pracy IV i włączyć system
wodny przyciskiem (8) (praca ciągła). Urządzenie powinno być włączone tak długo,
aż ze wszystkich dysz wychodzi powietrze bez wodnej mgiełki. Na końcu otworzyć
filtr wodny (6) i opróżnić garnek filtra. Nakręcić ponownie garnek filtra w sitkiem filtru-
jącym na głowicę filtra.
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6.14.2.2 Obsługa systemu wodnego

Doprowadzić cztery zawory kulkowe do pożądanego trybu pracy.
Systemem wodnym steruje się przez terminal R-Touch. Menu system wodny pojawia
się po naciśnięciu przycisku (8) na panelu przycisków II przez trzy sekundy. Krótkim
naciśnięciem tego przycisku włącza system wodny z ostatnio wybranym ustawieniem.

355541

8
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Menu główne

Suma dzień

Suma sezon

Zerowanie

Kalibracja

Próg początku ważenia wagi

System wodny
11

13 14 15
12

16

17

18

19

21

23

25

26

20

22

24

27

Przegląd menu System wodny

(11) System wodny sterowanie czasowe aktywowanie/dezaktywowanie
(12) System wodny sterowanie ciśnieniowe aktywowanie/dezaktywowanie
(13) Spryskiwanie wodą program 1
(14) Spryskiwanie wodą program 2
(15) Spryskiwanie wodą program 3
(16) Ustawianie sterowania czasowego (4 walce czyszczące) patrz Strona 259
(17) Ustawianie sterowania czasowego (doczyszczarka) patrz Strona 259
(18) Ustawianie sterowania ciśnieniowego (4 walce czyszczące) patrz

Strona 260
(19) Ustawianie sterowania ciśnieniowego (doczyszczarka) patrz Strona 260
(20) Wskaźnik wypełnienia zbiornika wody w krokach 20 %
(21) Dodatkowe dysze spryskujące stół podbierający strona lewa (opcja system

wodny Duo)
(22) Dodatkowe dysze spryskujące stół podbierający strona prawa (opcja system

wodny Duo)
(23) Dysze na stole podbierającym lewa strona
(24) Dysze spryskujące na stole podbierającym lewa prawa
(25) Dysze spryskujące doczyszczarki
(26) Dodatkowe dysze spryskujące doczyszczarki (opcja system wodny Duo)
(27) Ustawialna granica ostrzegania wskaźnika napełniania zbiornika wody. Jeśli

granica ostrzegania znajduje się całkiem w dole, to komunikat ostrzegawczy
zostanie dezaktywowany
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6.14.2.3 Oszczędzająca wodę praca (sterowanie czasowe)

System wodny rozprasza wodę tylko wtedy, gdy napęd maszyny jest włączony.

Nacisnąć na pole przycisku (11) aby aktywować sterowanie czasowe.
Aby móc optymalnie sterować nawilżaniem i jednocześnie oszczędzać wodę, można
ustawić czas rozpylania wody osobno dla 4 walców czyszczących (16) i doczyszczarki
(17). Nacisnąć na koniec barografu i przesunąć w górę lub w dół.

– całkiem do góry, praca nieprzerwana
– w dół, zmniejszanie interwału czasu włączania rozpylania wody. Jeden interwał

trwa 10 sekund.

Przy ustawieniu 50 % system wodny spryskuje 5 sekund i robi potem 5 sekund prze-
rwy.

Wassersprühanlage
11

16

17
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6.14.2.4 Oszczędzająca wodę praca (sterowanie ciśnieniowe)

Nacisnąć na pole przycisku (12) aby aktywować sterowanie ciśnieniowe.
Jeśli granice ciśnienia, które ustawili Państwo w menu z barografem (18) (19)zostaną
przekroczone to system wodny zaczyna rozpraszać wodę.
Jeśli osiągnie się ciśnienie poniżej tej granicy to spryskiwanie zakończy się w sposób
automatyczny.

Dotknąć granicy ciśnienia 4 walców czyszczących (18) i przesunąć ją w dół dla wcze-
śniejszego włączenia systemu wodnego (mniejsze ciśnienie), lub w górę celem póź-
niejszego włączenia systemu wodnego (większe ciśnienie).

Dotknąć granicy ciśnienia doczyszczarki (19) i przesunąć ją w dół dla wcześniejszego
włączenia systemu wodnego (mniejsze ciśnienie), lub w górę celem późniejszego włą-
czenia systemu wodnego (większe ciśnienie).

System wodny
12

18

19
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6.14.2.5 System wodny Duo (opcja)

W opcji system wodny Duo wbudowany jest 1 dodatkowy zawór wodny na każdej czę-
ści bocznej stołu podbierającego i na doczyszczarce. Tym zaworem wodnym włącza
się dodatkowe dysze. Dołączanie i odłączanie zaworów wodnych wykonywane jest
pojedynczo oznaczonymi symbolem "+" polem przycisków (21) (22) (26). Sterowa-
nie czasowe i sterowanie ciśnieniowe oddziaływają w ten sam sposób na dodatkowe
zawory wodne.

Summe Saison

21 22

26

6.14.2.6 Konfiguracja programów spryskiwania wodą

Programy spryskiwania wodą 1-3 można dostosować do indywidualnych potrzeb. Pro-
szę włączyć te dysze, które powinny być zapisane w programie. Poprzez długie naci-
śnięcie przycisków programowych (13-15) zapisuje się aktualnie włączone dysze w
programie.

Menu główne

Suma dzień

Suma sezon

13 14 15
System wodny
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6.14.2.7 Czyszczenie sitka filtrującego

Przed każdym napełnianiem sprawdzić czy sitko filtra (6a) w garnku (6) jest zanie-
czyszczone i wyczyścić je w razie potrzeby.
W celu otwarcia filtra zamknąć zawory kurkowe (1), (2) i (3). Następnie otworzyć
zawór kulkowy (4) aby spuścić ciśnienie.

Jeśli filtr ten jest uszkodzony, można go zamówić po podaniu nr art. 208003200 w fir-
mie ROPA.

1 2

3 4

6

6a

Filtr (ROPA nr art. 420057600 ) w mocowaniu dyszy
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6.15 Waga (opcja)

6.15.1 Budowa i funkcja

Omawiana waga jest elektroniczną wagą taśmową. Za pośrednictwem bardzo czu-
łych elektronicznych komórek wagowych waży ona plon wraz z zanieczyszczeniami -
tu ogólnie nazywanym burakami - który przenoszony jest za pośrednictwem taśmy na
pojazd transportujący. Dokładność ważenia każdego pojedynczego procesu ważenia
zależy przede wszystkim od prawidłowej obsługi wagi, na którą producent tej wagi nie
ma żadnego wpływu.

Odchylenie kolejności załadunku

-3,00%

-2,00%

-1,00%

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

Załadunek 1-67

R
óż

ni
ca

 w
 %

1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57 61 65

Optymalne ważenie przy 67 następujących po sobie załadunkach

Oprócz właściwej obsługi na dokładność ważenia oddziaływają znacząco kolejne fak-
tory:
– Warunki glebowe
– Stopień zanieczyszczenia buraków
– Stopień zanieczyszczenia rolek ważących i rolek znajdujących się bezpośrednio

przed i poza rolką ważącą
– Kąt nachylenia części przegubowej wysięgnika załadowczego
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4

2

2

3

1

(1) Sensor obrotów
(2) Komórka ważąca
(3) Komputer
(4) Czujnik poziomu

6.15.2 Obsługa wagi

Aby uzyskać w miarę optymalny wynik ważenia należy przestrzegać następujące
punkty:

– Naprężenie taśmy powinno być jak najniższe.
– Rolki na komórkach ważących (1) oraz inne rolki (2) regularnie czyścić. Przy odpo-

wiednich warunkach glebowych nawet kilka razy dziennie.

264 / 500



Praca
Waga (opcja)

– Proszę poruszać taśmę załadowczą podczas przeładunku powoli i w miarę możli-
wości unikać szarpnięć.

– Starać się utrzymać w miarę jednolity kąt nachylenia wysięgnika załadowczego
podczas całego procesu załadunku.

– Nie ustawiać wysięgnika załadowczego zbyt stromo. Wskaźnik kąta nachylenia
w terminalu powinien być w miarę możliwości na zielonym tle. Jeśli wskaźnik ten
zmieni kolor na pomarańczowy to może dojść do błędów w ważeniu.

– Zanieczyszczenia na taśmie znacznie zakłócają prawidłowy wynik ważenia. Dla-
tego przeprowadzać należy regularnie zerowanie (patrz Strona 269). Przy silnym
zabrudzeniu buraków i bardzo lepkiej glebie zalecamy przeprowadzanie zerowa-
nia po załadowaniu 3 -5 pojazdów. Zmienić pojazd transportujący. Zerowanie jest
konieczne z tego względu, że zanieczyszczenia na taśmie są cały czas ważone.
W momencie, gdy zmieni się stopień zabrudzenia taśmy należy wykonać zerowa-
nie. To samo dotyczy zmiany miejsca pracy maszyny. Zgodnie z naszym doświad-
czeniem w tym zakresie stwierdzamy, że zbyt rzadko wykonywane zerowanie jest
przyczyną błędów w ważeniu.

– Jeśli dojdzie do błędów ważenia mimo przeprowadzania regularnego zerowania
należy skalibrować wagę (patrz Strona 272).

6.15.2.1 Obsługa wagi

Waga

Sumowanie wagi

Zerowanie

Kalibracja

Próg początku ważenia wagi

Waga zadana

Menu Waga

Sumowanie wagi (patrz Strona 275)

Zerowanie (patrz Strona 269)

Kalibracja (patrz Strona 272)

Próg początku ważenia wagi (patrz Strona 268)

Waga zadana (patrz Strona 276)
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Pole wyświetlacza Waga

do:

Pokaż sumę dnia:

(5) Start/zakończenie procesu ważenia
(6) Zerowanie aktualnie ważonej ilości
(7) Aktualnie ważona ilość
(8) Ilość dzień (licznik nie będzie ustawiony automatycznie na 0)
(9) Wskaźnik kąta ładowania (pochylenie części przegubowej wysięgnika zała-

dowczego)
(10) Próg początku ważenia wagi
(11) Wskaźnik proces ważenia aktywy (zielony)
(12) Barograf obciążenia komórek wagowych
(13) Przepływ (tony na godzinę)

6.15.2.2 Uruchomienie po otrzymaniu maszyny

Jeśli waga uruchamiana jest po raz pierwszy, to należy koniecznie wykonać jej kali-
brację. Kalibrację wykonuje się w dwóch krokach, które wykonywać należy w opisanej
kolejności. (patrz Strona 272)

WSKAZÓWKA

Jeśli wymieniony został jakiś element wagi (z wyjątkiem sensora obrotów a także
sensora kąta nachylenia) to należy wykonać ponownie pierwsze uruchomienie wagi.
Czynność ta wykonana być musi przez fachowy personel i dlatego nie jest opisana w
niniejszej instrukcji.
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6.15.2.3 Uruchomienie/zakończenie procesu ważenia

5

Proces ważenia zastartowany: symbol
wagi na zielonym tle

5

Proces ważenia zatrzymany lub
przerwany: symbol wagi na czarnym tle

Celem uruchomienia procesu ważenia
dotknąć należy pola (5).
Aby zakończyć lub przerwać proces
ważenia tak samo dotknąć pola (5).
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6.15.2.4 Próg początku ważenia wagi

Barograf (1) pokazuje obciążenie komórek wagowych. Próg początku ważenia wagi
(2) (= zielony wskaźnik) jest wartością, od której przepust jest na taśmie ważony. War-
tość tą można zmieniać w menu "Próg początku ważenia wagi". Jeśli przepust na
taśmie jest niższy niż wartość początku ważenia wagi, barograf zabarwi się na poma-
rańczowo (3), waga nie dodaje żadnej wagi do ciężaru ważonej masy.

Waga

Sumowanie wagi

Zerowanie

Kalibracja

Próg początku ważenia wagi

Waga zadana

2

1

Przekroczony próg sumowania, waga sumuje ciężar

23

1

Poniżej progu sumowania, proces ważenia zostanie przerwany
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6.15.2.5 Wyzerować do 0 aktualnie ważoną ilość

Istnieją dwie metody wyzerowania wskaźnika ważonej ilości (7) w R-Touch po zmianie
pojazdu transportującego.

11

12

13

6
7

– Zerowanie za pośrednictwem przycisków prawego joysticka. W tym celu przyci-
snąć na krótko jednocześnie przyciski (11), (12) i (13).

– Dotykając pola przycisku (6).

6.15.2.6 Wykonanie zerowania

Wybrać w menu "Waga" podmenu "Zerowanie".

Waga

Sumowanie wagi

Zerowanie

Kalibracja

Próg początku ważenia wagi

Waga zadana

W tym menu wykonuje krok po kroku cały proces zerowania.

Włączyć napęd maszyny i dezaktywować doczyszczarkę. Ustawić prędkość taśmy i
kąt pochylenia wysięgnika na tą wartość, z którą ładują Państwo w normalnych warun-
kach.
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Włączyć maszynę!

kg przedtem:

Start

Zamknij

1,8

Zerowanie

Dezaktywować doczyszczarkę!

kg przedtem:

Start

Zamknij

1,8

Zerowanie

proszę czekać...

kg przedtem:

Start

Zamknij

1,8

Zerowanie

Aktywacja start!

kg przedtem:

Start

Zamknij

1,8

Zerowanie

Aktywować pole przełączania "Start" jeśli na
terminalu pojawi się komunikat "Aktywacja
start".

proszę czekać...

kg przedtem:

Start

Zamknij

1,8

Zerowanie
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Odczekać, aż na R-Touch pojawi się komunikat "Zerowanie zakończone!" 
Tym samym proces zerowania został ukończony.

Zerowanie zakończone

kg przedtem:

Start

Zamknij

1,8

kg potem: 1,0

Zerowanie

Dla informacje program pokazuje wartość przed i wartość po zerowaniu. Aby zakoń-
czyć ten proces należy wyjść z tego menu naciskając pole "Przerwij".
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6.15.2.7 Kalibracja wagi

Oczyścić rolki na komórkach ważących, poprzedzające je rolki i rolki następujące po
nich. Wykonać zerowanie (patrz Strona 269). Ustawić wskaźnik wagi na "0.00" i
zważyć pierwszy pojazd. Zanotować tę wartość.

Proszę porównać ciężar tego ładunku z faktycznym ciężarem zważonym u odbiorcy
przy pomocy skalibrowanej wagi. Tylko w ten sposób uwzględnić można ubytek cię-
żaru spowodowany zużyciem paliwa przez pojazd podczas transportu do odbiorcy.
Jeśli znana jest dokładny ciężar postępować należy w sposób następujący: Doprowa-
dzić wskaźnik wagi na terminalu do "0.00". W menu "Waga" wybrać podpunkt "Kali-
bracja".

Waga

Sumowanie wagi

Zerowanie

Kalibracja

Próg początku ważenia wagi

Waga zadana

Wprowadzić ten ciężar, który stwierdzono podczas pierwszego przeładunku i który
odczytano na R-Touch.

Zamknij

Zapisz

Dotychczasowa wartość kalibracji

Nowa wartość kalibracji

Ciężar (kg) waga zewn.

Ciężar (kg) waga Maus5

Kalibracja

145.92

145.92

25150
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Wprowadzić faktyczny ciężar ładunku, stwierdzony skalibrowaną wagą u odbiorcy i
potwierdzić tą informację.

Zamknij

Zapisz

Dotychczasowa wartość kalibracji

Nowa wartość kalibracji

Ciężar (kg) waga zewn.

Ciężar (kg) waga Maus5

Kalibracja

146.42

145.92

25480

25150

System wylicza nową wartość kalibracji i pokazuje zarówno poprzednią jak i nową
wartość kalibracji.
Dotknąć pola "Zapisz".

Zamknij

Pamięć

Wartość kalibracji

Kalibracja

146.42

Przeładować co najmniej pięć ładunków przy jednolitych warunkach glebowych i
warunkach ładowania. Zanieczyszczenie taśmy nie powinno się podczas ważenia nie
powinno się zmieniać. Dodać wszystkie wyniki ważenia pojedynczych ważeń.

Zważyć wszystkie ładunki poza maszyną przy pomocy skalibrowanej wagi u odbiorcy i
dodać wszystkie te ciężary. Jeśli znany jest wynik ważeń u odbiorcy, wybrać ponownie
punkt menu "Kalibracja". Proszę ponownie wprowadzić obydwa ciężary.

Po zakończeniu kalibracji sprawdzić dokładność wagi w opisany wyżej sposób, uży-
wając do tego następnego procesu ładowania. Jeśli wynik takiej kalibracji jest zada-
walający to kalibracja jest zakończona. Jeśli wymagana dokładność ważenia nie
została osiągnięta, proszę powtórzyć kalibrację (uwzględnić zawsze sumę co najmniej
pięciu ładunków) w opisany powyżej sposób.
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6.15.2.8 Bieżąca praca wagi

Proszę przestrzegać wskazówek na Strona 264.

Przeprowadzać należy regularnie zerowanie.
Kontrolować regularnie dokładność ważenia. Porównać w tym celu pokazywany przez
wagę ciężar ładunku, z stwierdzonym skalibrowaną wagą u odbiorcy. Przy stwierdze-
niu większych odchyleń wagę niezwłocznie skalibrować. Koniecznie utrzymywać w
czystości rolki na komórkach wagowych.

WSKAZÓWKA

Dokładność ważenia zależy w dużym stopniu od staranności użytkownika wagi. Regu-
larne zerowanie, staranna kalibracja i możliwie niskie zabrudzenie taśmy wpływają
pozytywnie na dokładność ważenia.
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6.15.2.9 Sumator

Jeśli chcą Państwo skasować sumator należy przedtem zakończyć proces ważenia
(patrz Strona 267).

Wybrać w menu „Waga" podmenu „Sumowanie wagi".

Waga

Sumowanie wagi

Zerowanie

Kalibracja

Próg początku ważenia wagi

Waga zadana

Dotknąć pola przycisku "Skasuj". W ten sposób zostaje skasowany sumator. Lub
wyjść z menu bez kasowania przyciskając pole "Zamknij".

Zamknij

Skasuj

Suma dzień

Sumowanie wagi

Skasuj

Suma sezon

Suma ogółem

„Suma sezonu” można skasować tylko wtedy, gdy przed wykasowaniem zostały wci-
śnięte po kolei klawisze 1 i 4. Dzięki temu unika się przypadkowego usunięcia danych.
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6.15.2.10 Waga zadana

W menu „Waga“, w podmenu „Waga zadana" można ustawić wagę zadaną, przy któ-
rej wybrzmi sygnał dźwiękowy, gdy podczas załadunku osiągnie się tę wagę.

Waga

Sumowanie wagi

Zerowanie

Kalibracja

Próg początku ważenia wagi

Waga zadana

Wybrać wiersz „Waga zadana [kg]", aby wprowadzić pożądaną wartość.

Waga zadana [kg]

Waga zadana
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6.16 Przekładnia rozdzielcza pomp

6 Przekładnia rozdzielcza pomp jest zamocowana bezpośrednio do silnika wysokopręż-
nego i przenosi napęd z silnika na pompy hydrauliczne. Sprzęgłem wielopłytkowym
dołączane są pompy hydrauliczne, które niezbędne są podczas załadunku. Przyciska-
jąc krótko żółty przycisk (6) na prawym joysticku włącza i wyłącza się to sprzęgło i tym
samym napęd maszyny.

Przekładnia rozdzielcza pomp jest wyposażona w ciśnieniowy układ smarowania.
Jeżeli smarowanie jest niewystarczające, zabrzmi ostrzegawczy sygnał.
Na R-Touch pojawi się następujący sygnał ostrzegawczy .

UWAGA

Ryzyko poważnych uszkodzeń w maszynie.

– Po włączeniu się sygnału ostrzegawczego podczas pracy maszyny natychmiast
wyłączyć silnik.

WSKAZÓWKA

W żadnym razie nie wolno przekraczać maksymalnej dopuszczalnej prędkości obroto-
wej silnika wysokoprężnego do napędzania pomp hydraulicznych – nawet przez krótki
czas.

Najwyższe obroty silnika:
Wyłączony napęd maszyny (hamulcem stałodławikowym): 2700 min-1

Włączony napęd maszyny: 1975 min-1
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Jeśli włączony jest napęd maszyny i ciśnienie w sprzęgle wielopłytkowym jest zbyt
niskie to na R-Touch pojawi się następujący symbol ostrzegawczy  (ciśnienie sprzę-
gła przekładnia rozdzielcza pomp). W takim przypadku należy natychmiast wyłączyć
napęd maszyny, ustalić przyczynę tak niskiego ciśnienia i ją usunąć. Jeśli napęd działa
pomimo tak niskiego ciśnienia doprowadzi to z całą pewnością do zniszczenia sprzę-
gła.
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6.17 Układ hydrauliczny

OSTRZEŻENIE

W układzie hydraulicznym występuje wysokie ciśnienie.
Z nieszczelności może wydostawać się gorący olej hydrauliczny pod wysokim ciśnie-
niem i spowodować poważne obrażenia! Ciśnienie wstępne w zbiornikach ciśnie-
niowych ze względów konstrukcyjnych występuje nawet wtedy, gdy pozostała część
układu hydraulicznego jest już rozhermetyzowana. Jeśli do układu hydraulicznego
przedostaną się zabrudzenia, nawet w najmniejszych ilościach – może to prowadzić
do poważnych szkód całego układu hydraulicznego.

– Prace przy zbiornikach ciśnieniowych maszyny może wykonywać tylko odpowied-
nio przeszkolony personel.

– Podczas prac przy zbiornikach ciśnieniowych należy wcześniej kompletnie rozher-
metyzować układ.

– Same zbiorniki ciśnieniowe pod żadnym pozorem nie mogą ulec uszkodzeniu ani
zostać otwarte, ponieważ ciągłe ciśnienie wstępne może dojść do poważnych
obrażeń ciała.

– W trakcie wszystkich prac w układzie hydraulicznym pamiętać o zachowaniu jak
największej czystości.

1

2

(1) Temperatura oleju hydraulicznego
(2) Poziom oleju hydraulicznego

Przewody wężowe w układzie hydraulicznym należy regularnie sprawdzać! Uszko-
dzone lub stare przewody należy bezzwłocznie wymienić na nowe. Przy wymianie
stosować wyłącznie oryginalne węże ROPA lub przewody odpowiadające technicz-
nych specyfikacjom oryginalnego przewodu wężowego! Zwracać uwagę na regionalne
przepisy dotyczące przydatności do użycia węży hydraulicznych.
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987 6 Układ hydrauliczny jest gotowy do pracy po starcie silnika wysokoprężnego. Celem
ochrony układu hydraulicznego należy zwrócić uwagę, aby obroty silnika podczas
pierwszych minut (ok. 5 min) po starcie zimnym nie przekraczały w żadnym wypadku
wartości 1300 min-1. Unikać należy nawet krótkotrwałych wysokich obrotów. Jeżeli
maszyna wyposażona jest w ogrzewanie postojowe to należy go użyć do podgrzania
oleju hydraulicznego.

Przy temperaturach zewnętrznych poniżej +10 °C należy przed przystąpieniem do
pracy i pierwszego włączenia maszyny wykonać następujące czynności: Przed włą-
czeniem napędu maszyny wyłączyć napędy doczyszczarki i stołu podbierającego. W
tym celu nacisnąć po kolei przyciski (9) (8) i (7) na prawym joysticku. Na terminalu R-
Touch napędy te wyświetlą się na biało. Naciskając na krótko przycisk (6) na prawym
joysticku włączyć napęd maszyny. Układ hydrauliczny pracuje, walce się nie poru-
szają. Proszę odczekać dwie do trzech minut, zanim dołączy się po kolei wszystkie
napędy.

Jeśli temperatura oleju hydraulicznego wynosi 70 °C lub więcej lub jeśli na termi-
nalu R-Touch pojawi się ten symbol  należy natychmiast oczyścić chłodnicę oleju
hydraulicznego.

Napęd wentylatora chłodnicy oleju hydraulicznego rewersuje się automatycznie przy
każdym starcie silnika. Dzięki takiemu rozwiązaniu wszelkie zanieczyszczenia są w
dużym stopniu usuwane.

Poziom oleju powinien wynosić między 80 % i 100 %. Należy unikać wartości wyno-
szących ponad 100 %. Jeżeli poziom oleju hydraulicznego jest za niski, to na koloro-
wym monitorze R-Touch pokazuje się symbol ostrzegawczy:  Poziom oleju hydrau-
licznego za niski. Wyłączyć NATYCHMIAST silnik! Jeżeli kierowca zignoruje powyższe
ostrzeżenie, po krótkiej chwili silnik wyłączy się automatycznie. Uzupełnić poziom oleju
i określić przyczynę braku oleju. W przypadku pękniętego węża wyciek całego oleju
hydraulicznego następuje w najniekorzystniejszym przypadku w ciągu 30 sek.
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Pompy hydrauliczne:

110

Poz Funkcje

101 Napęd jezdny

102 Pompa hydrauliki roboczej/Sterowanie przednią osią

103 Pompa napędu wentylatora chłodnicy wody, powietrza doładującego i oleju

104 Pompa 4 walców czyszczących

105 Pompa walów odbieracza

106 Pompa walców transportujących

107 Napęd doczyszczarki

108 Napęd pasa dennego

109 Napęd wysięgnika załadowczego

110 Pompa kierowania awaryjnego

111 Pompa smarowania + sprzęgło przekładni rozdzielczej pomp

Maszyna posiada 9 obiegów hydraulicznych, zasilane przez dziewięć pomp osiowo-
tłoczkowych.
Pompa z numerem 111 pracuje jedynie dla sprzęgła przekładni i smarowaniu prze-
kładni. Nie ma ona żadnego połączenia do układu hydraulicznego.
Pompy 101/102/103/111 pracują zawsze wtedy, gdy pracuje silnik wysokoprężny.
Pompy 104/105/106/107/108/109 pracują tylko wtedy, gdy pracuje silnik Diesla, napęd
maszyny jest włączony i obieg przepływu energii jest zamknięty za pośrednictwem
sprzęgła wielopłytkowego.
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6.18 Układ sprężonego powietrza

Zadaniem układu sprężonego powietrza jest zasilanie układu hamulcowego i pneuma-
tyki roboczej w sprężone powietrze.

Układ pneumatyki roboczej w maszynie realizuje następujące czynności:
Odłączanie napędu wszystkich kół.
Włączanie blokad mechanizmu różnicowego.
Składanie lusterek wstecznych.
Wychylanie drabinki.
Przełączanie skrzyni biegów, tryby pracy Żółw / Zając / I / II.
Przestawianie fotela obrotowego.
Składanie i rozkładanie tablic ostrzegawczy.

Poza układem pneumatyki roboczej kompresor powietrza zasila także:
Miejsca poboru powietrza sprężonego na maszynie.
Pistolet do przedmuchiwania w kabinie kierowcy.
system wodny (jeśli jest na wyposażeniu maszyny)

Należy zwrócić uwagę przede wszystkim na to, aby zawór odcinający (3) roboczego
układu pneumatycznego był stale otwarty, w przeciwnym razie większość elementów
tego systemu nie będzie sprawna. Zawór blokujący znajduje się nad skrzynią biegów.

3

Przedstawiony na rysunku zawór odcinający (3) jest otwarty. Aby go zamknąć, należy
przekręcić go o 90°.

Na terminali R-Touch można odczytać dokładne ciśnienie w zbiorniku sprężonego
powietrza (4).

4
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Wszystkie czynności przełączania sterowane pneumatycznie mogą zostać nieza-
wodnie zrealizowane tylko wtedy, gdy ciśnienie w układzie sprężonego powietrza jest
wystarczające. Jeżeli ciśnienie w układzie sprężonego powietrza nie jest wystarcza-
jące, to na terminalu R-Touch pojawia symbol ostrzegawczy .
Zabrania się poruszać maszyny jak długo pokazywany jest ten symbol.

6.18.1 Kompresor

Cały układ pneumatyczny maszyny zasilany jest sprężonym powietrzem przez kom-
presor. Kompresor jest podłączony kołnierzem bezpośrednio do silnika. Kompresor
zasysa powietrze przez filtr powietrza w silniku. Po osiągnięciu maksymalnego ciśnie-
nia, regulator ciśnienia automatycznie wypuszcza ciśnienie. Kompresor jest urządze-
niem bezobsługowym.

6.18.2 Osuszacz powietrza

Osuszacz powietrza (2) znajduje się pod prawą pokrywą napędu podłogi wzdłużnej.
Jego funkcja polega na oddzieleniu skroplin, zanim powietrze dotrze do zbiornika
wysokiego ciśnienia. W osuszaczu powietrza znajduje się element grzewczy, który
zapobiega zamarzaniu wody przy niskich temperaturach. Jeśli jest to konieczne, osu-
szacz powietrza automatycznie się wyłącza.
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6.18.3 Zbiornik sprężonego powietrza

Maszyna posiada pięć zbiorników sprężonego powietrza. Zadaniem czterech dużych
zbiorników sprężonego powietrza jest zasilanie układu hamulcowego i pneumatyki
roboczej w sprężone powietrze. Mały zbiornik wysokiego ciśnienia (3) służy do rege-
neracji osuszacza powietrza. Miejsce poboru sprężonego powietrza (4) znajduje się
pod pokrywą nad zbiornikiem płynu AdBlue®.

3
2

(2) Osuszacz powietrza
(3) Zbiornik sprężonego powietrza

4

(4) Sprzęgło sprężonego powietrza na zbiorniku sprężonego powietrza z przodu
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6.19 Układ centralnego smarowania

Maszyna jest wyposażona w centralny układ smarowania i posiada w typie z doczysz-
czarką taśmową dwa i w maszynie z doczyszczarką z 8 walcami doczyszczającymi
trzy obwody smarowania.

13

2

(1) Obwód smarowania 1 stół podbierający
(2) Obwód smarowania 2 rama pojazdu
(3) Obwód smarowania 3 napęd doczyszczarki 8 walcami czyszczącymi

Wszystkie podłączone miejsca smarowania zaopatrywane są automatycznie w smar.
Pompa smarowania przesuwa smar do rozdzielaczy głównych, te z kolei przesyłają
smar do rozdzielaczy podrzędnych skąd zaopatrywane są w smar pojedyncze miejsca
smarowania. Jeśli pompa smarowania pracuje to kręci się mieszak w zbiorniku smaru i
w terminalu R-Touch pojawi się symbol . 
Każdorazowo podczas włączenia napędu maszyny włącza się pompa centralnego
smarowania na okres czasu, który ustawiony jest w menu "Ustawienia podstawowe".
Fabrycznie ustawiono 210 sekund. Operator maszyny może go przedłużyć do maksy-
malnie 300 sekund.
Przy przeładunku do 20 ton na jednostkę transportującą zaleca się ustawienie czasu
smarowania (pracy pompy) na okres 180 sekund. Przy przeładunku do 28 ton na jed-
nostkę transportującą zaleca się ustawienie czasu smarowania na okres 210 sekund,
przy jeszcze większych jednostkach należy odpowiednio ustawić dłuższe okresy dzia-
łania pompy.

Rezerwa paliwa ostrzeżenie przy %

Rezerwa Ad Blue ostrzeżenie przy %

Czas smarowania (sec)

Walce automatycznie wstecz

20

15

210

Włącz

Ustawienia podstawowe

Czas pracy wstecz (s) 2
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Zbiornik pompy smarującej o pojemności 2 kg napełnia się dźwignią na dużym wia-
drze ze smarem. Nigdy nie należy napełniać 2-kilogramowego zbiornika pompy sma-
rującej w całości. Napełniać zbiornik pompy smarowania tylko w 90 %. W ten sposób
unika się zatykania rury odpowietrzającej 2-kilogramowego zbiornika.

WSKAZÓWKA

Koniecznie zwracać uwagę na to, aby w zbiorniku zawsze znajdował się wystarcza-
jący zapas smaru. W żadnym razie zapas smaru nie może zostać wykorzystany do
tego stopnia, aby do systemu przewodów przedostało się powietrze!

WSKAZÓWKA

2-kilogramowy zbiornik smaru należy napełniać, gdy maszyna jest rozgrzana, gdyż
wówczas wiadro ze smarem znajduje się ogrzanej powierzchni. Umożliwia to napeł-
nianie przy mniejszym wysiłku.

6.19.1 Napełnianie praski smarowniczej

1

2

(1) Zawór odcinający
(2) Smarowniczka do napełniania prasy z dźwignią ręczną

W przewodzie doprowadzającym do pompy smarującej znajduje się zawór blokujący
(1) i smarowniczka (2) do napełniania prasy z dźwignią ręczną. W ten sposób prasa
z dźwignią ręczną może zostać napełniona z narzędzia pokładowego bezpośrednio z
wiaderka ze smarem. W tym celu wcisnąć prasę z dźwignią ręczną w smarowniczkę
(2) i zamknąć zawór blokujący. Po naciśnięciu dźwigni pompy na wiaderku ze sma-
rem, prasa z dźwignią ręczną napełnia się smarem.
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6.19.2 Międzysmarowanie

Układ smarowania można w dowolnej chwili aktywować ręcznie. Przestawić na termi-
nalu R-Touch w menu „Funkcje specjalne“ w wierszu „Centralne smarowanie“ opcję z
położenia „AUTO“ na położenie „WŁĄCZ“.

Funkcje specjalne

Tryb ładowania

Napęd jazdy automatik

Centralne smarowanie

Zgarniacz kopców podnieś/opuść

Serwis filtr paliwa

Bieg szybki taśma sitowa

Ładowanie

Wyłącz

Włącz

Maus5

Wyłącz

Wyłącz

B638 Ciśn. paliwa filtr drobny

Po upłynięciu ustawionego czasu smarowania w menu "Ustawienia podstawowe"
ręczne smarowanie ponownie wyłącza się.
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Regularnie kontrolować układ przewodów smarujących. Codziennie sprawdzać, czy
układ smarujący prawidłowo działa. Jedną z możliwości jest kontrola dwóch lub trzech
rozdzielaczy głównych. Jest tam zamontowany wysuwany sworzeń do kontroli działa-
nia. Ten wysuwany sworzeń porusza się powoli, gdy przez rozdzielacz główny prze-
pływa smar. Po tym rozpoznaje się, czy element pompujący tego obiegu smarowania
działa.

1

Rozdzielacz główny stół podbierający

1

Rozdzielacz główny podwozie

1

Rozdzielacz główny na doczyszczarce

(1) Wskaźnikiem trzpienia podno-
szenia
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6.20 System wideo

OSTRZEŻENIE

System wideo jest tylko środkiem pomocniczym i możliwe jest wręcz, że przeszkody
pokazuje z zakłóceniem perspektywy, przedstawia je błędnie lub nie pokazuje ich
wcale. Nie może on zastąpić całej uwagi kierowcy. System wideo nie jest w stanie
pokazać wszystkich obiektów, które znajdują się bardzo blisko oraz/lub nad kamerą
cofania. Nie ostrzega on przed kolizją, ludźmi ani też przedmiotami. Kierowca zawsze
odpowiada za bezpieczeństwo i musi zwracać uwagę na bezpośrednie otoczenie
maszyny. Dotyczy to nie tylko cofania, ale także obszaru przed i z boku maszyny. W
przeciwnym razie kierowca ewentualnie nie rozpozna osób lub przedmiotów i kontynu-
ując jazdę może zranić osoby i uszkodzić przedmioty oraz maszynę.

System wideo może działać błędnie lub nie działać wcale, gdy
mocno pada deszcz, śnieg lub podczas mgły.
na kamerę jest skierowane bardzo mocne białe światło. Na wyświetlaczu mogą
pojawić się białe paski.
soczewka kamery jest zabrudzona lub zakryta.

Kamery są bezobsługowe. W przypadku pogorszenia jakości obrazu osłonę obiektywu
należy przeczyścić miękką, czystą i lekko wilgotną ściereczką. Podczas czyszczenie
uważać, aby nie zarysować osłony obiektywu.
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Maszyna jest wyposażona seryjnie w dwie kamery wideo. Jedna kamera znajduje się
z przodu na grocie środkowym i służy do ustalenia właściwej głębokości pracy, druga
kamera jest zamocowana na ramieniu przeciwwagi i spełnia rolą kamery wstecznej.
Podczas załadunku zawsze włączać oświetlenie dla kamery znajdującej się na gro-
cie środkowym w menu "Sterowanie oświetleniem" (patrz Strona 131). Opcjonalnie
można wyposażyć maszynę w kolejne kamery wideo na wysięgniku celem monito-
ringu procesu załadunku i na doczyszczarce.

Kamera cofania Kamera na grocie środkowym

Kamera na doczyszczarce Kamera na wysięgniku załadowczym
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Monitor wideo

Monitor włącz/wyłącz

Wywołanie i przełączanie menu w następującej kolejności:
Jasność Jasność - 0(MIN) ... 60(MAX)
Kontrast Kontrast - 0(MIN) ... 60(MAX)
Kolor Nasycenie kolorów - 0(MIN) ... 60(MAX)
Standard Powrót do ustawień fabrycznych
Język Język - angielski, francuski, niemecki, hiszpański, por-

tugalski, włoski, polski
Odbicie zwier-
ciadlane

Obraz kamery jest odzwierciedlany. W menu punkt
"Wprowadzanie" wraca się do menu podstawowego.
W menu punkt "Zakończ" zakańcza się to menu.

Wideo PAL, NTSC, Auto
Poc OFF/ON. Monitor uruchamia się wraz z zapłonem.

Monitor można wyłączać przełączając monitor na
włącz/wyłącz.

Zegar on/off Automatyczne przełączanie kamery włącz/wyłącz
Zegar setup Ustawianie czasu działania jednostki wyświetlającej

każdej kamery w trybie programowania zegara
Przycisk "Plus"

Przycisk "Minus"

Przełącznik Dzień / Noc

CAM tym przyciskiem można przełączyć między kamerami Kamera 1,
Kamera 2, Kamera 3 i Kamera 4. W trybie podzielonym można przełą-
czać między kamerami 1/2, 2/3, 3/4 i kamerami 4/1. W trybie dzielenia
na trzy lub cztery obrazy przycisk ten jest bez funkcji. Wybór kamery
jest możliwy tylko wtedy, gdy nie jest obłożony żaden przewód sterowa-
nia.
MODE Po naciśnięciu przycisku Mode można wybrać tryb prezentacji
obrazu (obraz pojedynczy, podzielony i poczwórny).
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6.21 Klimatyzacja

Klimatyzacja zapewnia zawsze optymalne warunki pracy w kabinie kierowcy. Zakres
ustawczy między 15 i 30 °C.

6.21.1 Ustawianie stopnia wentylatora

Stopień wentylatora można ustawić z fotela kierowcy. W położeniu "AUTO" stopień
wentylatora ustawia się automatycznie z powrotem, jak tylko uzyskana zostanie usta-
wiona temperatura zadana.

Obroty wentylatora

W tym celu za pomocą przełącznika R-Select wybrać
funkcję.
Klawisz+ = wyższe obroty wentylatora
Klawisz - = niższe obroty wentylatora
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6.21.2 Ustawianie temperatury zadanej

Temperaturę zadaną można ustawić z fotela kierowcy.

Temperatura zadana w °C

Temperatura w °Fahrenheita

W tym celu za pomocą przełącznika R-
Select wybrać funkcję.
Klawisz+ = podnieść temperaturę (cie-
plej)
Klawisz- = obniżyć temperaturę (zimniej)

2
4

1

5

(1) Kratka wentylacyjna w tylnej ściance
(2) Regulator obrotowy otwieranie/zamykanie kratki obiegowej powietrza
(4) Sensor temperatury wewnętrznej
(5) Dysze przy podłodze
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W celu możliwie szybkiego uzyskania odpowiedniej temperatury w kabinie, należy
otworzyć kratki wentylacyjne (1) w ściance tylnej z prawej strony.

W przypadku niższych temperatur na zewnątrz otworzyć dyszę nawiewową (5), co
zapewni odpowiednie ogrzanie kabiny na wysokości stóp.

Po otwarciu tej dyszy następuje zmniejszenie ilości powietrza w innych otworach wen-
tylacyjnych.

Należy pamiętać o tym, że zaparowane szyby będą szybciej odparowane, jeżeli dysza
na wysokości stóp pozostanie zamknięta do momentu całkowitego oczyszczenia szyb.

Proszę zwrócić uwagę na to, aby sensor temperatury (4) na ściance tylnej kabiny był
zawsze swobodnie dostępny i nie był przykryty np. ubraniem lub innymi przedmiotami,
w przeciwnym razie układ klimatyzacji nie będzie w stanie działać prawidłowo.

355541

3

Przycisk (3)

Jednokrotne 1x naciśnięcie klawisza: zapala się dioda, brak chłodzenia, dopływ tylko
świeżego powietrza lub ogrzewanie.

Przytrzymanie klawisza przez kilka sekund: dioda miga, funkcja odmrażania służąca
do czyszczenia zaparowanych szyb od środka. Dmuchawa i ogrzewanie pracują z
maksymalną mocą, jednocześnie powietrze jest osuszane z maksymalną mocą.
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6.22 Ogrzewanie postojowe (opcja)

6.22.1 Obsługa zegara do programowania

6.22.1.1 Element obsługi i struktura menu

Za pomocą zegara do programowania można ustawić czas rozpoczęcia grzania w
okresie do 7 dni. Programowanie do 3 włączeń na dzień, a więc w sumie 21 czasów
włączania jest możliwe, przy czym aktywować można jedynie jedno z nich. Po odłą-
czeniu akumulatora należy zawsze ponownie ustawić czas i dzień tygodnia.

Ogrzewanie

3 4 5

2 1 6

(1) Nazwa punktu menu
(2) Symbol menu
(3) Aktywny zaprogramowany czas
(4) Godzina
(5) Przycisk natychmiastowego włączania z wyświetlaniem stanu
(6) Guzik sterowania

WSKAZÓWKA

Przy temperaturach poniżej –20 °C aktywna jest funkcja ochronna wyświetlacza.
Wyświetlacz i oświetlenie w tle są wyłączane i stan ogrzewania pokazywany jest jedy-
nie przez wyświetlacz stanu. Urządzenie grzewcze może byś zawsze włączane i wyłą-
czane przyciskiem natychmiastowego włączania.
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6.22.1.2 Symbole

Symbol Opis Symbol Opis

Menu Zegar Menu Wietrzenie (nie jest
zamontowane)

Menu Ogrzewanie Menu Ustawienia

Normalny tryb ogrzewania Powrót

Dołączyć zegar Aktywacja zegara

Dezaktywacja zegara Kasacja zegara

Kasacja wszystkich czasów
zegara

Zegar aktywny

Start natychmiastowy Dzień tygodnia

Godzina Język

Jednostka temperatury Dzień/Noc

Informacja systemowa Informacja o błędach

Reset Service - Proszę powiadomić
warsztat

Za niskie napięcie Uwaga

Zegar z 12 godzinami
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6.22.1.3 Przyciski i sterowanie

Przycisk natychmiastowego włączania z wyświetlaniem stanu.

Guzik sterowania (obracany/naciskany) do wyboru i potwierdzania wybranej funkcji.

Wyświetlacz stanu
Stan urządzenia grzewczego pokazywany jest za pomocą kolorowego podświetlenia
przycisku natychmiastowego włączania.

Stan Wyświetlacz stanu

Ogrzewanie ZIE-
LONY

Ciągły

Urządzenie grzewcze wyłączone - element
obsługi aktywny

BIAŁY Ciągły

Błąd - tryb grzania nie działa CZER-
WONY

Migający

Tryb grzewczy zaprogramowany - element
obsługi w stanie czuwania*

ZIE-
LONY

Migający

* Jeżeli w czasie 60 sekund nie korzysta się z elementu obsługi i urządzenie grzewcze
jest wyłączone to element obsługi przeniesiony zostanie do stanu czuwania (wskaźnik
i LED wygasną).

6.22.2 Obsługa ogrzewania postojowego

6.22.2.1 Włączanie urządzenia przyciskiem natychmiastowego włączania

Funkcja "Start natychmiastowy" umożliwia ogrzewanie za pośrednictwem zwykłego
nacisku na guzik. Czas grzania można ustawić wstępnie.

Przycisk natychmiastowego włączania zaprogramowany jest na ogrzewanie

– Nacisnąć przycisk natychmiastowego włączania
– Ogrzewanie włącza się
– Wyświetlacz pokazuje symbol ogrzewania i ustawiony

wstępnie pozostały czas ogrzewania.
– Przycisk natychmiastowego włączania świeci się na zie-

lono

297 / 500



Praca
Ogrzewanie postojowe (opcja)

6.22.2.2 Włączanie urządzenia przez menu Ogrzewanie

– W menu głównym wybrać symbol Ogrzewanie

Ogrzewanie  

  

  

– Nacisnąć guzik sterowania
– Czas pracy miga na wyświetlaczu

– Obrócić guzik sterowania
– Ustawić czas ogrzewania "Godzina"
– Jeśli kręci się guzikiem sterowania można ustawić i akty-

wować maksymalny czas grzania.       Czas   

Ogrzewanie

  

– Nacisnąć guzik sterowania, aby potwierdzić wybór

– Obrócić guzik sterowania
– Ustawić czas ogrzewania "Minuty"

Czas   

Ogrzewanie

  

– Nacisnąć guzik sterowania, aby potwierdzić wybór
– Ogrzewanie włącza się

– Wyświetlacz pokazuje symbol ogrzewania i ustawiony
wstępnie pozostały czas ogrzewania

– Przycisk natychmiastowego włączania świeci się na zie-
lono

6.22.2.3 Ustawić pozostały czas działania podczas ogrzewania

Urządzenie grzewcze jest w trakcie ogrzewania

Pozostały czas działania podczas ogrzewania może zostać tylko skrócony. Po upły-
wie minimalnego czasu działania rzędu 10 minut nie można przeprowadzić żadnych
zmian. Przedłużenie możliwe jest jedynie po uprzednim wyłączeniu i ponownych włą-
czeniu.

– Obrócić guzik sterowania, aby dopasować pozostały czas
działania

– Obracając guzik sterowania w kierunku przeciwnym do
ruchu wskazówek zegara można skrócić pozostały czas
działania.

– Nacisnąć guzik sterowania w przeciągu 5 sekund aby
potwierdzić wybór
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6.22.2.4 Wyłączanie ogrzewania

Urządzenie grzewcze jest w trakcie ogrzewania

– Nacisnąć przycisk natychmiastowego włączania
– Wyświetlacz pokazuje Menu główne
– Oświetlenie przycisku natychmiastowego włączania

zmienia się z zielonego na białe Ogrzewanie  

  

  

6.22.2.5 Ustawianie i aktywacja zegara

Ustawianie i aktywacja zegara

Godzina i aktualny dzień tygodnia są ustawione
Urządzenie grzewcze jest wyłączone

– W menu głównym wybrać symbol Zegar

Zegar   

  

  

– Nacisnąć guzik sterowania
– Na wyświetlaczu pojawi się komunikat "Dołączyć Time-

r" (jeśli jeszcze żaden czas zegara nie jest ustawiony)
– Nacisnąć guzik sterowania aby dołączyć nowe ustawie-

nie zegara
Zegar

dołączyć

Zegar

– Obrócić guzik sterowania
– Wybrać dzień tygodnia

Tag   

Timer

  

– Nacisnąć guzik sterowania, aby potwierdzić wybór

– Obrócić guzik sterowania
– Ustawić "Godzinę" włączania

  Czas włączania  

Zegar

  

– Nacisnąć guzik sterowania, aby potwierdzić wybór

– Obrócić guzik sterowania
– Ustawić "Minutę" włączania

Czas włączania  

Zegar

  

– Nacisnąć guzik sterowania, aby potwierdzić wybór
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– Obrócić guzik sterowania
– Ustawić "Godzinę" wyłączania

Czas wyłączania  

Zegar

  

– Nacisnąć guzik sterowania, aby potwierdzić wybór

– Obrócić guzik sterowania
– Ustawić "Minutę" wyłączania

Czas wyłączania  

Zegar

  

– Nacisnąć guzik sterowania, aby potwierdzić wybór

– Obrócić guzik sterowania
– Ustawić na tryb pracy "Ogrzewanie"

Normalna

Zegar

– Programowany zegar będzie zapisany w pamięci i poka-
zany na wyświetlaczu

– Nacisnąć guzik sterowania aby aktywować zaprogramo-
wany zegar

– Aktywacja pojawi się na wyświetlaczu
– Nacisnąć guzik sterowania, aby potwierdzić wybór

Numeracja czasów zegara ustawiana jest zgodnie z kolejno-
ścią programowania. Aktywowany czas wstępny oznaczony
jest białą belką.
W menu głównym pojawi się symbol "T". Przycisk natych-
miastowego włączania miga na zielono, jeśli zegar ogrzewa-
nia jest aktywny, ale wyświetlacz jest wyłączony.

Aktivieren   

Timer
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6.22.2.6 Dezaktywacja, zmiana i kasowanie zegara programowania

– W menu głównym wybrać symbol Zegar

Zaprogramowane czasy zegara pojawią się na wyświetla-
czu. Czasy zegara uporządkowane są chronologicznie pod
względem Dzień/Godzina. Najbliższy aktywny czas poka-
zany jest jako pierwszy.

Zegar   

  

  

– Obrócić guzik sterowania
– Wybrać pożądany czas zegara

– Nacisnąć guzik sterowania, aby potwierdzić wybór

– Obrócić guzik sterowania
– Wybrać opcję (aktywacja, dezaktywacja, zmiana, kaso-

wanie).
Dezaktywacja   

Zegar

  

6.22.2.7 Kasacja wszystkich zaprogramowanych czasów zegara

– W menu głównym wybrać symbol Zegar

Zegar   

  

  

– Nacisnąć guzik sterowania

Zaprogramowane czasy zegara pojawią się na wyświetlaczu

– Obrócić guzik sterowania
– Na wyświetlaczu wybrać symbol "Wszystkie skasuj"

  Wszystkie skasuj

Zegar

  

– Nacisnąć guzik sterowania, aby potwierdzić wybór
– Na wyświetlaczu pojawi się OK
– Nacisnąć guzik sterowania, aby potwierdzić wybór

Wszystkie zaprogramowane czasy zegara zostały skaso-
wane. Na wyświetlaczu pokazuje się Menu główne.

  

Wszystkie skasuj  

Zegar

  

Zegar   

  

  

301 / 500



Praca
Ogrzewanie postojowe (opcja)

6.22.2.8 Ustawianie przycisku natychmiastowego włączania

– W menu głównym wybrać symbol Ustawienia

Ustawienia   

  

  

– Nacisnąć guzik sterowania
– Wybrać start natychmiastowy

Start natychmiastowy  

Ustawienia

  

– Na wyświetlaczu pojawi się tryb ogrzewania
– Nacisnąć guzik sterowania, aby potwierdzić wybór
– Czas pracy miga na wyświetlaczu

     

Ustawienia

  

– Obrócić guzik sterowania
– Ustawić czas ogrzewania "Godzina"

Jeśli kręci się guzikiem sterowania można ustawić i aktywo-
wać maksymalny czas grzania.

Czas   

Ogrzewanie

  

– Nacisnąć guzik sterowania, aby potwierdzić wybór

– Obrócić guzik sterowania
– Ustawić czas ogrzewania "Minuta"

Czas   

Ogrzewanie

  

– Nacisnąć guzik sterowania, aby potwierdzić wybór

Przycisk natychmiastowego włączania z jego ustawieniami
jest skonfigurowany.

6.22.2.9 Ustawianie dnia tygodnia

Ustawienie odbywa się analogicznie do ustawiania przycisku natychmiastowego włą-
czania (patrz Strona 302).

– Wybrać "Dzień tygodnia" w menu Ustawienia

Dzień tygodnia  

Ustawienia

  

6.22.2.10 Ustawianie godziny

Ustawienie odbywa się analogicznie do ustawiania przycisku natychmiastowego włą-
czania (patrz Strona 302).

– Wybrać "Godzina" w menu Ustawienia

Zeit   

Einstellungen
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6.22.2.11 Ustawianie języka

Ustawienie odbywa się analogicznie do ustawiania przycisku natychmiastowego włą-
czania (patrz Strona 302).

– Wybrać "Język" w menu Ustawienia

Język   

Ustawienia

  

6.22.2.12 Ustawianie jednostki temperatury

Ustawienie odbywa się analogicznie do ustawiania przycisku natychmiastowego włą-
czania (patrz Strona 302).

– Wybrać "Jednostka temperatury" w menu Ustawienia Ustawienia

6.22.2.13 Ustawianie jasności

Ustawienie odbywa się analogicznie do ustawiania przycisku natychmiastowego włą-
czania (patrz Strona 302).

– Wybrać "Jasność" w menu Ustawienia

Jasność   

Ustawienia

  

6.22.2.14 Ustawianie wyłączania wyświetlacza

Ustawienie odbywa się analogicznie do ustawiania przycisku natychmiastowego włą-
czania (patrz Strona 302).

Jeśli wybierze się opcję "Auto" to podczas aktywnego ogrzewania wyświetlacz się
nie wyłączy. Jeśli urządzenie grzewcze nie jest aktywne to wyświetlacz wyłączy się w
ustawieniu "Auto" po upływie 10 sekund.

– Wybrać "Wyłącz ekran" w menu Ustawienia

  

Ustawienia

  

Ekran
wyłącz

6.22.2.15 Ustawianie oświetlenia Dzień/Noc

Ustawienie odbywa się analogicznie do ustawiania przycisku natychmiastowego włą-
czania (patrz Strona 302).

Oświetlenie wyświetlacza można wybrać między oświetleniem dziennym i nocnym.
Jeśli wybierze się opcję "Off" to aktywne będzie standardowe oświetlenie, bez rozróż-
niania na Dzień/Noc.

– Wybrać "Dzień/Noc" w menu Ustawienia

Dzień/Noc

Ustawienia
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6.22.2.16 Wywołanie informacja systemowej

Ustawienie odbywa się analogicznie do ustawiania przycisku natychmiastowego włą-
czania (patrz Strona 302).

– Wybrać "Informacja systemowa" w menu Ustawienia

System-
Informacja

  

Ustawienia

  

6.22.2.17 Wywołanie zapisanych informacji o błędach

Na wyświetlaczu pojawiają się komunikaty błędów. Jeśli nie ma żadnych zapisanych
informacji o błędach to na wyświetlaczu pojawi się "OK". W razie występowania wielu
błędów można je wywołać po kolei kręcąc guzikiem sterowania.

Lista kodów błędów od (Strona 450)

– Wybrać "Informacja o błędach" w menu Ustawienia

Informacja o błędach  

Ustawienia

  

6.22.2.18 Wykonanie resetowania

Podczas resetowania dokonuje się powrotu do ustawień fabrycznych (ustawienia pod-
stawowe wykonywane przez personel techniczny) z wyjątkiem dnia tygodnia i godziny.

WSKAZÓWKA

Uwaga: wszystkie osobiste ustawienia zostaną zresetowane. Tego procesu nie da się
odwrócić.

– Wybrać "Reset" w menu Ustawienia
– Nacisnąć guzik sterowania

Reset   

Ustawienia

  

– Aby potwierdzić wybór w menu, jeszcze raz nacisnąć guzik sterowa-
nia

Ustawienia

Reset

– Podczas ponownego uruchomienia elementu obsługo-
wego (na 1,5 sekund wyświetli się ekran startowy) naci-
snąć guzik sterowania oraz przycisk natychmiastowego
uruchomienia jednocześnie przez 3 sekundy

– Wybrać urządzenie grzewcze "Thermo Pro 50/90"
– Nacisnąć guzik sterowania

Urządzenie grzewcze
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6.22.3 Ogrzewanie zbiornika oleju hydraulicznego

Jeśli Państwa maszyna posiada na wyposażeniu ogrzewanie postojowe, to można
nim podgrzać olej hydrauliczny w zbiorniku oleju za pośrednictwem ogrzewania zbior-
nika oleju. W zbiorniku oleju hydraulicznego znajduje się spirala grzewcza, która połą-
czona jest z obiegiem płynu chłodniczego silnika Diesla. Ogrzewanie zbiornika oleju
włączać należy przy każdym zimnym starcie.

1

W tym celu przechylić dźwignię zaworu kulkowego (1) na ścianie zewnętrznej zbior-
nika oleju hydraulicznego do góry.
W celu wyłączenia dźwignię tę należy przestawić do przodu.

WSKAZÓWKA

Proszę używać układu ogrzewania oleju zbiornika oleju. Podgrzany olej zmniejsza
zużycie układu hydraulicznego.
W czasie, gdy działa ogrzewanie postojowe nie należy wyłączać przełącznika głów-
nego akumulatora - wolno go wyłączać tylko w razie zagrożenia lub wypadku - ponie-
waż w przeciwnym wypadku ogrzewanie wyłączone zostanie bez nadbiegu (doprowa-
dzić może do przegrzania!).

Przed uruchomieniem silnika Diesla należy wyłączyć ogrzewanie zbiornika oleju, naj-
później jednak w momencie, gdy na kolorowym termninalu pojawi się temperatura
oleju 40° C lub wyższa. W przeciwnym razie olej hydrauliczny stale będzie podgrze-
wany przez płyn chłodniczy silnika Diesla i będzie niepotrzebnie dodatkowo podgrze-
wał olej hydrauliczny.
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6.23 Układ elektryczny

UWAGA

Ryzyko uszkodzenia układu elektrycznego i elektronicznego w maszynie.

– Dopóki uruchomiony jest silnik i włączony jest zapłon, nie wolno wyłączać głów-
nego włącznika akumulatora.

6.23.1 Monitorowanie napięcia

Napięcie akumulatora kontrolowane jest przez system. W przypadku za wysokiego
lub za niskiego napięcia na terminalu R-Touch pojawia się symbol ostrzegawczy .
Napięcie akumulatora nie może przekroczyć wartości 32 V i nie może spaść poniżej
24 V. W praktyce okazało się, że w przypadku napięcia akumulatora poniżej 24 V nie
można uruchomić maszyny.

W przypadku awarii alternatora na terminalu R-Touch pojawia się następujący symbol
.
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6.23.2 Odłączanie zegara do programowania od sieci pokładowej

Prawie cały układ elektryczny (z wyjątkiem zegara programowania ogrzewania posto-
jowego i oświetlenia drabinki) można całkowicie odłączyć od akumulatorów przy
pomocy przełącznika głównego akumulatorów. Włącznik główny akumulatora znaj-
duje się w konsoli dachu. Jeśli chce się także zegar ogrzewania postojowego (bardzo
niskie zużycie prądu!) odłączyć od zasilania prądem to należy wyjąć bezpiecznik F03
(1) w skrzynce połączeń centralnego układu elektrycznego. (patrz Strona 400)

1

6.23.3 Przekaźnik rozdzielczy akumulatora

Jeśli zasilanie elektryczne zostanie wyłączone przy użyciu głównego włącznika aku-
mulatora (76) (do góry = WYŁĄCZ, w dół = WŁĄCZ) to zasilanie wyłączy się dopiero
po upływie 6 minut (pod warunkiem, że kluczyk zapłonowy ustawiony jest w pozycji 0).
Jeśli zapomnimy o wyłączeniu głównego włącznika akumulatora (76), to przekaźnik
rozdzielczy akumulatora wyłączy się automatycznie po upływie 120 godzin od wyłą-
czenia zapłonu. W takim przypadku należy przed kolejnym uruchomieniem zapłonu
WYŁĄCZ/WŁĄCZ główny włącznik akumulatora (76). (patrz Strona 400)

76
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6.23.4 Wyłączenie awaryjne akumulatora

W przedniej części szafki centralnego układu elektrycznego znajduje się przełącznik
(1) do wyłączania awaryjnego akumulatora. Ten przełącznik wolno wyłączyć JEDYNIE
w SYTUACJACH AWARYJNYCH.

W sytuacji awaryjnej (np. pożar pojazdu) należy odchylić czerwoną klapę do góry
i przełącznik ustawić do góry. W taki sposób akumulator z przekaźnika rozdziel-
czego akumulatora jest natychmiast i bez zwłoki odłączany od instalacji pokładowej
pojazdu.

1

Zasilanie elektryczne na wyłączniku awaryjnym włączone

UWAGA

Ryzyko uszkodzenia maszyny.
Jeśli ten przełącznik ustawimy do góry przy włączonym zapłonie, może dojść do utraty
danych.

Ponadto może dojść do poważnych uszkodzeń systemu oczyszczania spalin (system
SCR).
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6.24 Unieruchomienie

Maszynę odstawić w taki sposób, aby nikomu nie przeszkadzać ani nie zagrażać. Pro-
szę pamiętać o wystarczającej, bezpiecznej odległości od naziemnych przewodów
elektrycznych.

– Stół podbierający całkiem w górę.
– Wyłączyć silnik.
– Uruchomić hamulec postojowy.
– Wyłączyć wszystkie odbiorniki prądu elektrycznego.
– Wyciągnąć kluczyk ze stacyjki.
– Nie wyłączać wyłącznika głównego akumulatora po to, aby ogrzewanie postojowe

zdolne było do działania.
– Opuścić maszynę i zamknąć kabinę kierowcy.
– Zawiesić łańcuchy zabezpieczające (2) na końcu bolca części środkowej stołu pod-

bierającego i zabezpieczyć je hakiem zabezpieczającym(1).
– Zabezpieczyć maszynę klinami przed odjechaniem.
– W przypadku możliwości wystąpienia mrozów spuścić należy kompletnie wodę z

systemu wodnego.

UWAGA

W przypadku spadku ciśnienia w układzie hydraulicznym, przy dłuższym unieru-
chomieniu maszyny może dojść do opadnięcia stołu podbierającego i ciężkiego
uszkodzenia kabiny kierowcy. Dlatego też przy dłuższym unieruchomieniu maszyny
koniecznie trzeba podwiesić łańcuchy zabezpieczające (2) z lewej i z prawej strony na
bolcach części środkowej stołu podbierającego.

1

2

WSKAZÓWKA

Proszę pomyśleć również o dodatkowym zabezpieczeniu maszyny przed dziećmi.

309 / 500



Przeglądy techniczne i konserwacja

310 / 500



Przeglądy techniczne i konserwacja

7 Przeglądy techniczne i
konserwacja

311 / 500



Przeglądy techniczne i konserwacja

312 / 500



Przeglądy techniczne i konserwacja

OSTRZEŻENIE

W przypadku wszystkich prac konserwacyjnych istnieje ryzyko odniesienia poważnych
i bardzo poważnych obrażeń ciała oraz ryzyko uszkodzenia maszyny.

– Nie wspinać się na ścianę tylną podestu.
– W trakcie przeprowadzania wszystkich prac konserwacyjnych należy upewnić się,

że nikt przypadkowo nie uruchomi silnika (wyciągnąć kluczyk ze stacyjki, zamknąć
kabinę kierowcy, mieć kluczyk cały czas przy sobie i jeżeli jest to możliwe, wyłą-
czyć główny włącznik akumulatorów).

– Wykonywać tylko te prace konserwacyjne, do wykonania których posiada się odpo-
wiednie kwalifikacje, przygotowanie oraz narzędzia.

– Przy wykonywaniu wszelkich prac konserwacyjnych przestrzegać wszystkich lokal-
nie obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa w celu ochrony zdro-
wia oraz środowiska naturalnego. Należy zawsze pamiętać o tym, że w przypadku
niestosowania się do obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa,
ochrony zdrowia czy ochrony środowiska, stwarza się niepotrzebne zagrożenie dla
innych osób oraz otoczenia. Istnieje także możliwość utraty ochrony ubezpiecze-
niowej.

– Korzystać zawsze z dopuszczonych do użytkowania i bezpiecznych drabinek oraz
pozostałego wyposażenia pomocnego przy wchodzeniu.

– Nie wchodzić do otwartych schowków na narzędzia i skrzyni akumulatorów.
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7.1 Silnik Diesla

Do otwarcia pokrywy komory silnika nacisnąć najpierw guzik odblokowujący w misce
uchwytu. Potem chwycić od dołu w otwór w pokrywie komory silnika i nacisnąć do
góry bezpiecznik klapy (1). Teraz można całkiem otworzyć pokrywę komory silnika.

UWAGA

Ryzyko uszkodzenia silnika!

– Poziom oleju w silniku sprawdzać codziennie na R-Touch przy maszynie stojącej
na równym podłożu i zimnym, niepracującym silniku.

– Optymalny poziom oleju występuje przy wskazaniu między 50% i 100%. Pomiar
poziomu oleju jest aktywny, jeśli silnik jest wyłączony od co najmniej 5 minut .

– W przypadku stwierdzenia zbyt niskiego poziomu uzupełnić go używając właści-
wego oleju silnikowego. Należy zwrócić uwagę na to, aby poziom oleju nie był zbyt
wysoki.

– Poziom oleju można również odczytać za pomocą prętowego wskaźnika poziomu
oleju. (patrz Strona 320)

W dalszej części umieszczono fragmenty z instrukcji prac konserwacyjnych firmy
Mercedes-Benz. Aby zachować w pełnym zakresie prawa gwarancyjne wobec pro-
ducenta, firmy Mercedes-Benz, użytkownik silnika musi zapewnić terminowe i pełne
przeprowadzanie zalecanych przez firmę Mercedes-Benz prac konserwacyjnych przez
osoby, które zostały wyraźnie upoważnione do tych prac przez firmę Mercedes-Benz.
Te osoby są zobowiązane do potwierdzenia prawidłowego i terminowego przeprowa-
dzenia prac konserwacyjnych w oryginalnych dokumentach prac konserwacyjnych.

1
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7.1.1 Suchy filtr powietrza

Silnik wysokoprężny jest wyposażony w suchy filtr powietrza składający się z głów-
nego elementu filtrującego oraz wkładu bezpieczeństwa.

UWAGA

Ryzyko uszkodzenia silnika!

– Przy wymianie filtra pamiętać zawsze o zachowaniu absolutnej czystości.
– Nie wolno uruchamiać silnika wysokoprężnego bez zamontowanych elementów fil-

trujących.

Wymiana wkładu filtrującego (głównego elementu):

– raz w roku (zalecane) lub,
– kiedy na terminalu zgaśnie symbol  w terminalu,
– kiedy wkład jest uszkodzony.

Wkład bezpieczeństwa jest dostępny po wymontowaniu elementu głównego. Wkład
chroni silnik przed zabrudzeniem w trakcie przeprowadzania konserwacji elementu
głównego lub kiedy główny element jest uszkodzony. Wkładu bezpieczeństwa nie
można czyścić, w razie takiej potrzeby, należy go wymienić przynajmniej co dwa lata.

1

Suchy filtr powietrza znajduje się nad zbiornikiem oleju hydraulicznego i jest dostępny
z platformy wejściowej. Podczas demontażu i montażu pamiętać o zachowaniu jak
największej czystości i właściwym osadzeniu wkładu. Uszkodzony wkład filtra powie-
trza wymienić bezzwłocznie na nowy i nieuszkodzony.

OSTROŻNIE

Ryzyko upadku!

Podczas pracy na platformie wejściowej zwrócić zawsze uwagę, aby pałąk bezpie-
czeństwa na wejściu był zamknięty.
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Wkład można wymontowywać tylko przy wyłączonym silniku. Najbezpieczniejszą, naj-
szybszą i najczystszą metodą konserwacji wkładu filtrującego polega na jego wymia-
nie na nowy.

Element główny można czyścić w sposób opisany poniżej. Ponieważ małe uszkodze-
nia są trudne do zauważenia lub też w ogóle nie można ich zauważyć, zaleca się uży-
cie zupełnie nowych wkładów filtracyjnych. Producent nie ponosi odpowiedzialności za
oczyszczone elementy i wynikłe stąd skutki.

UMWELT

W razie wymiany zabrudzonego wkładu filtra należy utylizować go zgodnie z regional-
nymi normami dotyczącymi ochrony środowiska.

– Otworzyć obudowę filtra.
– Element główny filtra ostrożnie obracając zdjąć z jego rury wewnętrznej i odłożyć

na bok, aby się nie uszkodził.

3

2

– Wewnętrzną stronę obudowy ostrożnie przeczyścić wilgotną ściereczką – szcze-
gólną uwagę zwrócić na powierzchnię uszczelniającą dla wkładu filtrującego. Uwa-
żać, aby na wewnętrzną stronę czystego powietrza filtra nie przedostały się żadne
zabrudzenia.

– Głównego elementu nie wolno myć ani szczotkować. Przy przedmuchiwaniu uwa-
żać, aby na wewnętrzną stronę głównego elementu nie przedostał się pył.

– Do przedmuchiwania należy użyć pistoletu na sprężone powietrze. Na pistolet
należy nałożyć rurkę, która w dolnym końcu będzie zagięta pod kątem około 90 °
(patrz rysunek).
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– Taka rurka nie jest dostępna w handlu detalicznym, ale można ją bez problemu
przygotować samemu. Powinna być na tyle długa, aby sięgała do samego dna
wkładu.

– Reduktor ciśnienia ustawić na wartość maks. 5 barów  i przedmuchiwać wkład do
momentu, kiedy ze środka nie będzie się wydostawały cząsteczki pyłu. Podczas
przedmuchiwania należy poruszać stale pistoletem w górę i w dół i ciągle obracać
filtr.

max. 5 bar
max. 72 psi

WSKAZÓWKA

Wierzchołek rury nie może dotykać papieru filtra! Przed ponownym zamontowa-
niem należy uważnie sprawdzić oczyszczony element główny pod kątem uszkodzeń
mieszka papierowego i uszczelek.
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– Na koniec sprawdzić wkład pod kątem ewentualnych uszkodzeń papierowego
mieszka oraz gumowych uszczelek. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń
(rysy, wyłamania, wgłębienia, itd.) należy użyć nowego wkładu. Rysy lub dziury
w mieszku papierowym można łatwo stwierdzić prześwietlając wkład lampą (patrz
rysunek). Aby widoczne były także mniejsze uszkodzenia, kontrolę należy przepro-
wadzać w ramach możliwości w zaciemnionym pomieszczeniu. Unikać bezpośred-
niego światła słonecznego lub jasnego światła dziennego.

Należy dokładnie sprawdzić każdą fałdę przy pomocy odpowiedniej lampki. W żadnym
wypadku nie używać uszkodzonych wkładów. Proszę stosować oryginalne wkłady
filtrów firm MANN- i Hummel (element główny ROPA Nr art.301022500; wkład bez-
pieczeństwa ROPA Nr art. 301022600). Nie wolno montować elementów filtrujących
wyposażonych w płaszcz zewnętrzny z metalu.

– Wsunąć główny element otwartą stroną do obudowy. Nałożyć pokrywę, zwrócić
przy tym uwagę na pozycję zaworu odpylającego (patrz rysunek). Zawór musi
być skierowany do dołu (dopuszczalna jest różnica ± 15 ° od oznaczenia „OBEN/
TOP”); w razie potrzeby zdjąć dolną część obudowy, obrócić ją i ponownie zamon-
tować.

4

– Włożyć druciane spinki zaciskowe w rowek (4) kołnierza na obudowie i zacisnąć po
kolei po obwodzie.
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Wymiana wkładu bezpieczeństwa:
Wkład bezpieczeństwa należy wymienić na nowy co piąty przegląd inspekcyjny głów-
nego elementu lub najpóźniej po dwóch latach. Wkładu nie wolno czyścić ani też użyć
go ponownie po wymontowaniu.

– Wymontować element główny w sposób opisany powyżej.
– Wykręcić i wyjąć wkład zabezpieczający (5) w kierunku przeciwnym do ruchu

wskazówek zegara.
– Wsunąć nowy wkład zabezpieczając i mocno dokręcić (5 Nm) zgodnie z kierun-

kiem wskazówek zegara.

5

Przechowywanie wkładów filtra
Elementy filtrujące należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu w pozycji stoją-
cej i zabezpieczone przed kurzem i wilgocią, w sposób uniemożliwiający ich uszko-
dzenie.
Zalecamy posiadanie na magazynie co najmniej jednego filtra rezerwowego dla każ-
dego rodzaju filtra.

Zawór odpylający
Zawory odpylające są w zasadzie bezobsługowe. Ewentualne osady kurzu można
łatwo usunąć kilkakrotnie ściskając zawór gumowy. Zawór musi być zamontowany
w taki sposób, aby był zawsze niezasłonięty i o nic nie zahaczał. Uszkodzony zawór
wymienić bezzwłocznie na nowy.

6

(6) Zawór odpylający
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7.1.2 Wymiana oleju w silniku wysokoprężnym

Pierwsza wymiana oleju jest wymagana po pierwszych 500 godzinach pracy. Kolejne
wymiany oleju są wymagane również po 500 roboczogodzinach lub raz w roku. Przy
każdej wymianie oleju wymienić również filtr oleju. Wymianę oleju należy przeprowa-
dzać tylko przy ciepłym silniku. Przed wymianą oleju maszynę należy ustawić na rów-
nym podłożu i zabezpieczyć przed odjechaniem.

OSTROŻNIE

Gorący olej!
Olej w silniku może mieć bardzo wysoką temperaturę w pewnych warunkach. Niebez-
pieczeństwo poparzenia.

– Podczas wymiany oleju w silniku nie wolno dotykać żadnych gorących części sil-
nika.

– Podczas wymiany oleju w silniku należy mieć zawsze założone rękawice i odpo-
wiednie ubranie ochronne.

5

(5) Pokrywa do konserwacji w
komorze silnika w kanale pasa
dennego

1

(1) Prętowy wskaźnik poziomu oleju

320 / 500



Przeglądy techniczne i konserwacja
Silnik Diesla

2

4

(2) Pokrywa do wlewania oleju
(4) Filtr oleju silnikowego

3

(3) Zawór spustowy oleju w silniku

Przy wymianie oleju i filtra należy postępować w następujący sposób:

– Oczyścić przed wymianą oleju obszar wokół filtra oleju i pokrywy wlewu oleju.
– Olej wymieniać wyłącznie przy ciepłym silniku.
– Ustawić maszynę na równym podłożu.
– Do wymiany należy przygotować wystarczająco pojemną, olejoodporną beczkę.
– Otworzyć zaślepkę w zaworze spustowym (3).
– Wkręcić na zawór znajdujący się w zakresie dostawy wąż spustowy. Zawór otwiera

się i stary olej wypływa z przekładni.
– Odkręcić pokrywę filtra oleju przy użyciu grzechotki oraz klucza.
– Po wypłynięciu oleju z obudowy filtra wyciągnąć pokrywę wraz z wkładem.
– Naciskając po bokach na dolnej krawędzi wysunąć wkład i zutylizować zgodnie z

przepisami dotyczącymi ochrony środowiska.
– Wymienić pierścień uszczelniający na przykręcanej pokrywie. Przed włożeniem

nowej uszczelki posmarować ją olejem silnikowym.
– Wsunąć nowy wkład do pokrywy i naciskając po bokach zatrzasnąć go we wnętrzu.
– Nałożyć pokrywę z wkładem na obudowę filtra i dokręcić (moment dociągnięcia

55 Nm).
– Odkręcić ponownie wąż spustowy oleju i nakręcić zaślepkę na zawór spustowy

oleju (3).

Napełnianie oleju silnikowego
Świeży olej silnikowy należy wlewać przez pokrywkę wlewu oleju (2).

Zalecany rodzaj oleju: Olej silnikowy, półsyntetyczny
Norma MB 228.5 lub 228.51

Ilość napełniana: ok.  27 litrów

Następnie wyłączyć silnik. Następnie wyłączyć silnik. 
Około 5 minut po wyłączeniu silnika sprawdzić poziom oleju prętowym wskaźnikiem
poziomu oleju. Po zebraniu się oleju w misce olejowej jego poziom powinien mieścić
się między oznaczeniem min i maks prętowym wskaźniku poziomu oleju. Wlewać nie
za dużo oleju silnikowego.
Sprawdzić silnik i filtr oleju pod kątem szczelności (kontrola wzrokowa).
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7.1.3 Zasilanie w paliwo

WSKAZÓWKA

Ryzyko zanieczyszczenia środowiska przez wyciekające paliwo. W trakcie prac przy
filtrze podstawić pod silnik odpowiedni pojemnik i wyciekające paliwo zutylizować
zgodnie z przepisami.

OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo poparzeń w kontakcie z olejem napędowym.
Przy kontakcie z olejem napędowym zabronione jest palenie, używanie ognia i źródeł
otwartego światła, ponieważ paliwa są łatwopalne i opary grożą wybuchem. Pamiętać
o zapewnieniu wystarczającej ilości świeżego powietrza w trakcie prac z paliwami.

Ryzyko obrażeń skórnych i niebezpieczeństwo zatruć. W przypadku bezpośredniego
kontaktu ze skórą olej napędowy może wywołać poważne obrażenia. W trakcie pracy
z olejem napędowym nosić odpowiednie rękawice ochronne, unikać wdychania opa-
rów, ponieważ może to być przyczyną zatruć.

Olej napędowy zasysany jest przez pompę elektroniczną przez filtr paliwowy i filtr
wstępny paliwa z zintegrowanym separatorem wody i ogrzewaniem i transportowany
do zbiornika pośredniego (4) nad silnikiem. Z zbiornika pośredniego (4) pompa pali-
wowa zasysa olej napędowy i transportuje go przez obydwa filtry na silniku Diesla
(wkład wstępnego filtra paliwa i wkład filtra paliwowego drobnego) do pompy wyso-
kiego ciśnienia.

1

(1) Pompa elektroniczna oleju napędowego
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4

2

3

(2) Zawór spustowy zbiornika pośredniego
(3) Przeźroczysty wąż jako wskaźnik poziomu oleju zbiornika pośredniego
(4) Zbiornik pośredni

Wkłady filtrów należy wymieniać zgodnie z planem prac konserwacyjnych. Filtry paliwa
znajdujące się przy silniku należy wymieniać natychmiast, niezależnie od czasu ich
używania, jak tylko na terminalu R-Touch pojawi się poniższy symbol .

Jeśli z kolei na terminalu R-Touch pojawi się poniższy symbol , należy wymienić
wkład filtra wstępnego paliwa na elektropompie.
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7.1.3.1 Wymiana wkład filtra paliwa na elektropompie / spuszczanie wody

Wymiana wkładu w filtrze wstępnym jest wymagana raz do roku lub kiedy napełnianie
zbiornika pośredniego trwa zbyt długo albo nie jest możliwe (w R-Touch pojawia się
następujący symbol ). (patrz Strona 144)

4

1

3

2

2

(1) Pokrywa filtra wstępnego
(2) Śruby odwadniania
(3) Zbiornik zbiorczy wody
(4) Pompa elektroniczna oleju napędowego

Wkład filtra należy wymienić w następujący sposób:
– Wyłączyć silnik wysokoprężny.
– Wykręcić obydwie śruby odwadniania (2) i spuścić z filtra nagromadzoną wodę

oraz olej napędowy.
– Zdemontować pokrywę (1) (klucz 46) z obudowy filtra.
– Wyjąć wkład filtra i wymienić go na nowy o numerze art. ROPA 303016700.
– Zużyty wkład filtra zutylizować zgodnie z obowiązującymi miejscowymi przepisami.
– Ponownie wkręcić obydwie śruby odwadniania (2) w zbiorniku zbiorczym wody.
– Nanieść cienką warstwę oleju na nową uszczelkę pokrywy (1).
– Zamontować pokrywę (1) (moment obrotowy dokręcenia 40 Nm) z nową

uszczelką. Należy zwrócić uwagę na to, aby nie uszkodzić uszczelki.
– Odpowietrzyć układ paliwowy patrz Strona 327.
– Sprawdzić szczelność układu paliwowego.

Spuszczanie wody ze zbiornika zbiorczego wody
Spuszczanie zebranej wody jest konieczne, kiedy zbiornik wody jest pełny, kiedy ist-
nieje ryzyko wystąpienia mrozów lub kiedy jest wymieniany filtr.

– Odkręcić śruby spustowe odwadniania (2) na dnie zbiornika zbiorczego wody (3).
– Spuścić wodę.
– Dokręcić ponownie śruby spustowe.

7.1.3.2 Wymiana Filtra paliwowego drobnego i filtr wejściowy paliwa przy
silniku

Filtra paliwowy drobny (1) (nr art. ROPA 303025500) oraz filtr wejściowy paliwa
(2) (nr art. ROPA 303025400) przy silniku należy wymieniać po pierwszych
500 godzinach pracy, a następnie przynajmniej raz w roku. Obydwa wkłady filtrów
należy również wymienić po pokazaniu się na R-Touch symbolu ostrzegawczego .
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UWAGA

Ryzyko uszkodzenia maszyny
Ciała obce, które dostały się do obiegu paliwa mogą spowodować zatkanie układu
paliwowego!

– Uważać na to, aby do obudowy filtra nie dostały się żadne obce ciała.
– W żadnym wypadku nie wolno wycierać obudowy filtra.
– Unikać przedostania się wody do obudowy filtra.

W celu wymiany filtra należy wykonać następujące czynności:
– Odstawić pojazd i wyłączyć silnik.
– Odciąć dopływ paliwa do zbiornika pośredniego. W tym celu przechylić dłuższą

dźwignię serwisową (4) na bloku sterującym zasilania w paliwo (5) o 45° do tyłu
do pozycji SERVICE. Dzięki temu paliwo nie może przemieszczać się z zbiornika
pośredniego do silnika.

– Celem zebrania wypływającego paliwa podstawić wystarczająco duży, odporny na
paliwo zbiornik pod garnek filtra i wężem spustowym (6).

– Przechylić dźwignię kurka 3-drożnego (3) do poziomu (dzięki temu zawartość
garnka filtra spłynąć może do podłożonego zbiornika).

5

4

3

6
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2

1

– Odkręcić pokrywę (1) filtra drobnego paliwa.
– Wyciągnąć nieco pokrywę (1) z wkładem filtrującym z obudowy filtra i spuścić

paliwo.
– Zdjąć pokrywę wraz z wkładem.
– Wyciągnąć wkład naciskając z boku na jego dolną krawędź.
– Wymienić pierścień uszczelniający na pokrywie.
– Posmarować równomiernie uszczelki wkładu filtra smarem, tak samo postąpić z

uszczelką pokrywy.
– Włożyć nowy wkład do pokrywy (1).
– Wkręcić pokrywę (1) wraz z wkładem i mocno dokręcić: moment dokręcania

25 Nm.
– Przechylić dźwignię kurka 3-drożnego (3) do pionu (dzięki temu zamyka się odpływ

garnka filtra).
– Otworzyć dopływ paliwa do zbiornika pośredniego. W tym celu przechylić dłuższą

dźwignię serwisową (4) na bloku sterującym zasilania w paliwo (5) o 45° do przodu
(położenie pionowe).

– Odpowietrzyć układ paliwowy patrz Strona 327.
– Sprawdzić szczelność układu paliwowego.

W celu wymiany filtra paliwa należy wykonać następujące czynności:
– Odstawić pojazd i wyłączyć silnik.
– Odciąć dopływ paliwa do zbiornika pośredniego. W tym celu przechylić dłuższą

dźwignię serwisową (4) na bloku sterującym zasilania w paliwo (5) o 45° do tyłu
do pozycji SERVICE. Dzięki temu paliwo nie może przemieszczać się z zbiornika
pośredniego do silnika.

– Odkręcić pokrywę (2) filtra drobnego paliwa.
– Zdjąć pokrywę i wyjąć wkład filtrujący.
– Włożyć nowy wkład filtra. Zamontować nową uszczelkę przy pokrywie (2) i lekko

nasmarować.
– Wkręcić pokrywę (2) i dokręcić (moment dokręcenia 25Nm).
– Odpowietrzyć układ paliwowy patrz Strona 327.
– Sprawdzić szczelność układu paliwowego.
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7.1.3.3 Odpowietrzanie układu paliwowego

– Odstawić pojazd i wyłączyć silnik.
– Odciąć dopływ paliwa do zbiornika pośredniego. W tym celu przechylić dłuższą

dźwignię serwisową (4) na bloku sterującym zasilania w paliwo (5) o 45° do tyłu
do pozycji SERVICE. Dzięki temu paliwo nie może przemieszczać się z zbiornika
pośredniego do silnika.

3

4

5

– Na panelu R-Touch otworzyć menu „Funkcje specjalne“.
– Wybrać w wierszu "Serwis filtr paliwa" opcję "WŁĄCZ". Na panelu R-Touch pojawi

się aktualne ciśnienie paliwa w milibarach (mbar). Ciśnienie paliwa rośnie przez
pewien czas i zatrzymuje się na poziomie ok 3500 mbar. Teraz układ paliwowy jest
odpowietrzony.

– Uruchomić silnik wysokoprężny i od razu po jego uruchomieniu zaraz go wyłączyć,
w wierszu „Serwis filtr paliwa“ ustawić opcję na wartość „WYŁĄCZ“.

– Otworzyć dopływ paliwa do zbiornika pośredniego. W tym celu przechylić dłuższą
dźwignię serwisową (4) na bloku sterującym zasilania w paliwo (5) o 45° do przodu
(położenie pionowe).

Funkcje specjalne

Tryb ładowania

Napęd jazdy automatyk

Centralne smarowanie

Zgarniacz kopców podnieś/opuść

Serwis filtr paliwa

Bieg szybki taśma sitowa

Ładowanie

Wyłącz

Włącz

Maus 5

Wyłącz

Włącz

B638 Ciśnienie paliwa filtr drobny.
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7.1.3.4 Mikroorganizmy w układzie paliwowym

Czasem ma się do czynienia z niewyjaśnionym zapchaniem układu paliwowego. Ich
przyczyną są często mikroorganizmy.
Te mikroorganizmy (bakterie, grzyby, drożdże) mogą się intensywnie rozmnażać w
korzystnych dla nich warunkach. Do ich rozwoju są potrzebne takie elementy, jak
woda, która pojawia się w każdym zbiorniku paliwa jako kondensat, oraz ważne dla
życia tych organizmów elementy w postaci związków chemicznych, takich jak siarka,
fosfor, azot, tlen i elementy śladowe. Również dodatki do paliwa mogą przyczynić się
do rozwoju mikroorganizmów.
Zależnie od temperatury dochodzi do większego lub mniejszego rozmnażania się,
co prowadzi do tworzenia się struktur grzybowych lub osadów. Skutkuje to zatkaniem
wstępnego filtra paliwa rdzą i włóknami (grzyby) oraz częstą wymianą filtra. Prowa-
dzi to do zmniejszenia mocy silnika i w ekstremalnych sytuacjach do unieruchomienia
pojazdu.

Środki zapobiegawcze
W przypadku stwierdzenia zaatakowania zbiorników paliwa przez mikroorganizmy
zaleca się zastosowanie poniższych środków dezynfekcyjnych:

Produkt: GrotaMar 82 Nr art. ROPA 435006000 (1,0 l)
Producent: Schülke & Mayr

D-22840 Norderstedt
Telefon: 040/52100-0
Telefax: 040/52100-244
Internet: www.schuelke.com
E-mail: sai@schuelke.com

W razie potrzeby należy skontaktować się z producentem (z. B. w kwestii możliwości
zakupu jego produktów za granicą). Zużycie 0,5-1,0 l na 1000 l  oleju napędowego.

7.1.4 Układ chłodzenia Silnik Diesla

Wszystkie chłodnice należy poddawać regularnej kontroli pod względem czystości i je
czyścić.
Przy bardzo wysokich temperaturach zewnętrznych, następuje ciągłe przekraczanie
maksymalnej temperatury czynnika chłodzącego (patrz Strona 143), należy wtedy
sprawdzić cały układ chłodzenia pod kątem zanieczyszczeń i w razie potrzeby natych-
miast przeczyścić.
Zwracać też należy uwagę na to, aby kratownica wlotu powietrza wolna była od brudu,
liści itp. Podczas czyszczenia kratownicy wlotu powietrza lub chłodnic silnik należy
wyłączyć i zabezpieczyć przed przypadkowym włączeniem (wyciągnąć kluczyk ze
stacyjki). W przypadku problemów z jedną chłodnicą należy zawsze czyścić również
pozostałe chłodnice.
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OSTRZEŻENIE

Ryzyko zatrucia i ryzyko obrażeń skóry!
Środki antykorozyjne i środki przeciw zamarzaniu zawierają niebezpieczne substan-
cje. W przypadku ich spożycia istnieje poważne ryzyko zatrucia. W przypadku kon-
taktu skórnego może dojść do podrażnień skóry lub poparzenia.

– Nigdy nie wlewać środków antykorozyjnych ani środków przeciw zamarzaniu do
naczyń do picia lub butelek po napojach.

– Te środki należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
– Bezwzględnie stosować się do wskazówek bezpieczeństwa podanych przez produ-

centów tych środków.

WSKAZÓWKA

Opisywane środki antykorozyjne i przeciw zamarzaniu stanowią zagrożenie dla
środowiska naturalnego.
W trakcie prac z nimi uważać na to, aby środki zapobiegające korozji nie wydostały
się na zewnątrz, należy je utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Pamiętać o odpowiedniej ochronie przed niskimi temperaturami i stosować wyłącz-
nie środki antykorozyjne/przeciw zamarzaniu środki antykorozyjne/przeciw zamarza-
niu, które zostały wyraźnie dopuszczone zgodnie z normami zakładowymi firmy Mer-
cedes-Benz nr 325.5 lub 326.5 (patrz Strona 471).

329 / 500



Przeglądy techniczne i konserwacja
Silnik Diesla

7.1.4.1 Czyszczenie układu chłodzenia

Układ chłodzenia znajduje się nad silnikiem.

Po otworzeniu ścianki bocznej podestu układ chłodniczy jest ławo dostępny z plat-
formy wejściowej.

OSTROŻNIE

Ryzyko upadku!

Podczas pracy na platformie wejściowej zwrócić zawsze uwagę, aby pałąk bezpie-
czeństwa na wejściu był zamknięty.

Podczas czyszczenia kratownicy wlotu powietrza lub chłodnic silnik należy wyłączyć i
zabezpieczyć przed przypadkowym włączeniem (wyciągnąć kluczyk ze stacyjki i nosić
przy sobie).

OSTRZEŻENIE

Ryzyko poparzenia!
Wszystkie chłodnice są gorące w trakcie pracy.

Ubierać rękawice ochronne!
Przed przystąpieniem do wszelkich prac w układach chłodzenia maszynę należy
wcześniej odpowiednio schłodzić!

1

2

3

(1) Chłodnica powietrza doładowania
(2) Chłodnica oleju hydraulicznego
(3) Chłodnica wody
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W celu czyszczenie układu chłodzenia postępować należy następująco:
– Wyłączyć silnik i zabezpieczyć maszynę przed przypadkowym uruchomienie

(wyciągnąć kluczyk ze stacyjki i nosić przy sobie).
– Rozłożyć ściankę tylną podestu (4).

4

– Zluzować zamki gumowe (6) na kratownicy wlotu powietrza.
– Otworzyć do góry kratownicę wlotu powietrza (5).
– Oczyścić kratownicę wlotu powietrza szczotką i jeśli to konieczne strumieniem

wody z przyklejonego do chłodnicy brudu.

5

6

(5) Filtr wlotu powietrza chłodnicy
(6) Zamek gumowy z przodu

OSTROŻNIE

Ryzyko porażenia oczu lub skóry przez wydmuchiwane przedmioty.
Silny podmuch powietrza wentylatora spowodować może zranienie oczu lub skóry
przez wydmuchiwane cząstki brudu.

– Podczas automatycznej rewersacji na platformie wejściowej nie mogą przebywać
żadne osoby.

– Złożyć ściankę tylną podestu do góry, zamknąć drzwi kabiny, uruchomić silnik i
odczekać przebieg automatycznego programu rewersacji wentylatora.

– Wyłączyć silnik Diesla i zabezpieczyć maszynę przed przypadkowym uruchomie-
niem (wyciągnąć kluczyk ze stacyjki i nosić przy sobie).

– Pociągnąć za dźwignię blokowania tunelu nawiewnego wentylatora (7) i otworzyć
go do góry.
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7

(7) Dźwignia blokowania tunelu nawiewnego wentylatora

8
9

(8) Kondensator klimatyzacji
(9) Tunel nawiewny wentylatora rozłożony do góry

– Sprawdzić układ chłodniczy pod względem zanieczyszczeń.
– Usunąć ręcznie większe zanieczyszczenia, czyszcząc sprężonym powietrzem lub

wężem z wodą. Używanie myjki wysokociśnieniowej dopuszczalne jest wyłącznie
przy użyciu płaskiego strumienia wody, ze zredukowanym ciśnieniem i przy zacho-
waniu odstępu co najmniej 30 cm.

WSKAZÓWKA

Złącze wtykowe do podłączenia węża ze sprężonym powietrzem znajduje się po pra-
wej stronie ma zbiorniku sprężonego powietrza.

Układ chłodzenia należy czyścić po pojawieniu się na terminalu R-Touch symbolu
„Temperatura płynu chłodniczego“ .
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7.1.4.2 Kontrola płynu chłodzącego

W przypadku zbyt niskiego poziomu czynnika chłodzącego w zbiorniku wyrównaw-
czym na terminalu R-Touch pojawia się symbol ostrzegawczy . Zbiornik wyrównaw-
czy czynnika chłodzącego znajduje się przed kratownicą wlotu powietrza. Najlepiej jest
on dostępny z platformy wejściowej.

1

Zbiornik wyrównawczy płynu chłodniczego

OSTRZEŻENIE

Ryzyko poparzenia!
Dopóki silnik jest ciepły, w układzie chłodzenia jest wysokie ciśnienie. Istnieje ryzyko
poparzenia przez ulatującą z układu parę lub wyciekający, gorący czynnik chłodzący!

– Ubierać rękawice i okulary ochronne.
– Korek wlewu (1) zbiornika wyrównawczego otwierać wyłącznie przy schłodzonym

silniku. Korek wlewu otwierać zawsze bardzo ostrożnie.

Poziom czynnika chłodzącego należy sprawdzać, kiedy jego temperatura spadła poni-
żej 50 °C.

Przed uzupełnieniem poziomu płynu należy sprawdzić poziom ochrony antykorozyj-
nej/przeciw zamarzaniu.

W celu sprawdzenia poziomu czynnika chłodzącego powoli i ostrożnie otworzyć korek
wlewu do układu chłodzenia (1). Bardzo powoli zredukować ewentualne nadciśnienie. 
Sprawdzić środek antykorozyjny/chroniący przed zamarzaniem urządzeniem testują-
cym.
Właściwe proporcje 50 % środka antykorozyjnego w czynniku chłodzącym są zacho-
wane, kiedy płyn jest chroniony przed zamarznięciem do temperatury -37°C. Jeśli
pokazywany jest niższy stopień ochrony przed zamarzaniem zadbać należy o wła-
ściwe proporcje mieszania.
Zbyt niska koncentracja doprowadzić może do uszkodzenia sinika w wyniku koro-
zji/kawitacji w układzie chłodniczym!
Unikać należy także koncentracji przekraczających 55 %, ponieważ w przeciwnym
wypadku nie będzie możliwości osiągnięcia maksymalnej wartości ochrony przeciw
zamarzaniu do -45°C. Układ chłodniczy jest właściwie napełniony, jeśli środek chłodni-
czy znajduje się na dolnej krawędzi otworu wlewu.
Do uzupełniania poziomu należy używać wyłącznie przygotowanego czynnika chło-
dzącego z dodatkiem 50% środka antykorozyjnego/przeciw zamarzaniu, który jedno-
znacznie dopuszczony jest przez Mercedes-Benz (patrz Strona 471 i Strona 335).
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7.1.4.3 Wymiana czynnika chłodzącego

Stosować wyłącznie dopuszczone przez Mercedes-Benz środki antykorozyjne/przeciw
zamarzaniu. Czynnik chłodzący należy wymieniać co trzy lata. W przypadku utylizacji
zużytego płynu należy bezwzględnie stosować się do lokalnie obowiązujących przepi-
sów dotyczących ich przyjaznej dla środowiska utylizacji.

1

(1) Zawór spustowy czynnika chłodzącego na rurze płynu chłodniczego

Przed wymianą czynnika chłodzącego sprawdzić układ chłodzenia i ogrzewania pod
kątem szczelności i ogólnego stanu.
Zawór spustowy znajduje się na rurze płynu chłodniczego (patrz ilustracja).

– Powoli otworzyć korek wlewu do układu chłodzenia znajdujący się na zbiorniku
wyrównawczym, zredukować nadciśnienie i korek całkowicie zdjąć.

– Wąż spustowy nakręcić zawór spustowy.
– Spuścić płyn chłodniczy i zebrać go do odpowiedniego naczynia.
– Zawór spustowy ponownie zamknąć.
– Uzupełnić czynnik chłodzący w zalecanych proporcjach do dolnej krawędzi wlewu i

zamknąć korek wlewu.
– Ustawić temperaturę zadaną klimatyzacji na wartość maksymalną, dzięki czemu

otworzy się zawór regulujący ogrzewania.
– Dołączyć ogrzewanie zbiornika oleju hydraulicznego (dźwignia do góry).
– Jeżeli maszyna wyposażona jest w ogrzewanie postojowe to należy je włączyć.
– Uruchomić silnik i zostawić go na około D1 minutę, zmieniając obroty.
– Sprawdzić poziom czynnika chłodzącego i w razie potrzeby uzupełnić płyn, a

następnie zamknąć układ chłodzenia.
– Wymianę czynnika chłodzącego zależy wpisać do zeszytu prac inspekcyjnych.

Zalecany rodzaj środka chłodniczego: Środek antykorozyjny/przeciw zama-
rzaniu -40°
Norma MB 325.5 u.326.5

Ilość napełniana: ok.  25-30 litrów
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7.1.4.3.1 Wymiana wkładu krzemianowego

Układ chłodzenia wyposażony jest w akumulator krzemianowy. Wymiana tego wkładu
wymagana jest co 3 lata. Wymieniać wkład krzemianowy (ROPA nr art. 303027600)
zawsze wraz z wymianą środka chłodniczego.

1

(1) Wkład krzemianowy

– Wyłączyć silnik wysokoprężny.
– Do wymiany należy przygotować wystarczająco pojemną, olejoodporną beczkę.
– Wymienić wkład krzemianowy i dokręcić nowy wkład momentem obrotowym rzędu

50 Nm.
– Sprawdzić poziom czynnika chłodzącego i w razie potrzeby uzupełnić płyn, a

następnie zamknąć układ chłodzenia.

7.1.4.4 Wskazówki firmy ROPA dotyczące czynnika chłodzącego (ogólnie)

Zwykle czynniki chłodzące składają się w wody ze środkiem antykorozyjnym lub prze-
ciw zamarzaniu. Środki antykorozyjne/przeciw zamarzaniu (glikol etylenowy i inhibitory
korozji) spełniają w układzie chłodzenia m.in. następujące funkcje:

Zapewnienie wystarczającej ochrony przed korozją i kawitacją wszystkim elemen-
tom układu chłodzenia.
Obniżenie punktu zamarzania (ochrona przeciw zamarzaniu).
Podwyższenie temperatury wrzenia.

Ze względu na ochronę antykorozyjną, do czynnika chłodniczego należy dodać ok
50% obj. środka antykorozyjnego/przeciw zamarzaniu, jeśli spodziewane tempera-
tury otoczenia nie wymagają wyższego stężenia. Takie stężenie (50 % obj.) zapew-
nia ochronę przeciw zamarzaniu do temperatury wynoszącej ok. -37°C. Wyższe stę-
żenie jest konieczne tylko w przypadku jeszcze niższych temperatur. Nawet w skraj-
nie niskich temperaturach otoczenia nie należy używać większego stężenia środków
antykorozyjnych/przeciw zamarzaniu niż 55 % obj., gdyż takie stężenie wystarczy,
aby zapewnić maksymalną ochronę przed mrozem, a dodanie większej ilości środ-
ków tylko tę ochronę osłabi i przyczyni się do zatrzymania ciepła (55 % obj. zapew-
nia ochronę przeciw zamarzaniu do ok. -45°C). Nieprzestrzeganie przepisów doty-
czących płynów chodzących prowadzi do korozji i uszkodzeń w układzie chłodzenia.
Dodawanie do płynu środków antykorozyjnych/przeciw zamarzaniu podwyższa punkt
wrzenia. Wzrost ciśnienia również powoduje zwiększenie temperatury wrzenia. Oba
te fizyczne zjawiska wykorzystywane są w nowoczesnych systemach chłodniczych –
maksymalna temperatura czynnika chłodzącego jest podwyższana nie zwiększając
ryzyka wrzenia. Odpowiednio do wyższego stopnia temperatury moc chłodzenia jest
większa.
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7.1.5 Ustawianie luzu zaworów

Kontrola lub ustawienie luzu zaworów jest konieczna po pierwszych
500 godzinach roboczych, a później raz w roku lub co 1500 godzin roboczych. Te
prace mogą wykonywać wyłącznie osoby wyraźnie upoważnione do nich przez firmę
Mercedes-Benz.

Luz zaworów przy zimnym silniku:

Zawory wlotowe 0,30mm +/- 0,05mm
Zawory wylotowe 0,60mm +/- 0,05mm

Hamulec silnika Efektem tego ustawienia jest
luz zaworu rzędu 0,15 mm. Luz
zaworu hamulca silnikowego nie
da się sprawdzić, trzeba go usta-
wić.
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7.1.6 SCR-system czyszczenia spalin AdBlue®

Maszyna niniejsza jest wyposażona w system oczyszczania spalin SCR. Proszę zapo-
znać się z zasadami eksploatacji AdBlue® (patrz Strona 483) w załączniku.

2

1

(1) Korek wlewowy AdBlue®
(2) Zbiornik AdBlue®

3

4

(3) Moduł pompy AdBlue®
(4) Obudowa filtra modułu pompy AdBlue®

UWAGA

Ryzyko uszkodzenia maszyny!
Nawet wlanie bardzo małych ilość innych cieczy prowadzi do poważnych uszkodzeń
systemu oczyszczania paliwa SCR. W przypadku tego rodzaju uszkodzeń nie można
zagwarantować świadczeń pogwarancyjnych.

– Tankowanie paliwa AdBlue® powinno przebiegać w bardzo czystych warunkach.
– Do zbiornika paliwowego AdBlue® można wlewać tylko i wyłącznie paliwo

AdBlue®, nie może dostać się tam woda bądź inne płyny. Sensor znajdujący się
w zbiorniku AdBlue® mierzy nieprzerwanie jakość (koncentrację mocznika). Jeśli
jakość ta nie jest w porządku, to silnik Diesla redukuje swoją moc i maszyna nie
nadaje się do eksploatacji.
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7.1.6.1 Wymiana wkładu filtrującego AdBlue®

4

(4) Obudowa filtra modułu pompy
AdBlue®

5

6

4

(5) AdBlue® wkład filtra
(6) Membrana ochrony przed zama-

rzaniem

OSTRZEŻENIE

Zagrożenia związane z AdBlue®!
Ryzyko oparzeń podczas pracy przy gorącym układzie spalinowym i systemie
AdBlue®. Ryzyko oparzeń spowodowanych kontaktem AdBlue® ze skórą bądź
oczami. Ryzyko zatrucia spowodowanego wdychaniem oparów paliwa AdBlue® lub
jego połknięciem.

Prace przy systemie AdBlue® należy rozpocząć dopiero wtedy, gdy układ się
ochłodzi i opadnie w nim ciśnienie.
Paliwo AdBlue® należy wlewać wyłącznie do odpowiednich zbiorników używając
przy tym odpowiednich przewodów.
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Wymiana wkładu filtrującego AdBlue® :
– Co drugą wymianę oleju silnikowego należy wymieniać także wkład filtra AdBlue®.
– Pod pompę AdBlue® należy podstawić odpowiedni zbiornik i wykręcić pokrywę

(4). Zdjąć membranę zabezpieczającą przed mrozem (6) oraz wkład filtrujący (5) z
modułu pompy AdBlue®.

– Wkład filtra należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi.
– Stosować nowy wkład filtra AdBlue® (ROPA nr art.: 303019500).

UWAGA

Do smarowania należy używać wyłącznie dołączonego smaru silikonowego firmy
Mercedes-Benz. Proszę pamiętać o tym, aby smar stosować bardzo oszczędnie,
w przeciwnym razie może dojść do poważnych uszkodzeń systemu AdBlue ®.

– Włożyć nowy wkład filtrujący (5) w moduł pompy AdBlue®.
– Nasunąć membranę zabezpieczającą przed mrozem (6) nad wkład filtrujący.
– Spryskać powierzchnię uszczelniającą membrany zabezpieczającej przed zama-

rzaniem niewielką ilością smaru silikonowego a także gwint na module pomp
AdBlue®.

– Nakręcić obudowę filtra (4) i dokręcić ją momentem obrotowym 80 Nm.
– System AdBlue® odpowietrza się samoczynnie, ręczne odpowietrzanie nie jest

zatem konieczne.

7.1.7 Pozostałe prace konserwacyjne w silniku wysokoprężnym

W trakcie każdego przeglądu inspekcyjnego silnika wysokoprężnego konieczne jest
przeprowadzenie zgodnie z zaleceniem inspekcyjnym firmy Mercedes-Benz (patrz
zeszyt inspekcyjny silnika) następujących czynności:

– Kontrola szczelności i stanu wszystkich przewodów i węży w silniku.
– Kontrola stanu i szczelności przewodów zasysających między filtrami powietrza

oraz silnikiem, układem chłodzenia i układem ogrzewania.
– Sprawdzenie wszystkich przewodów i węży pod kątem ich uszkodzeń oraz prawi-

dłowego ułożenia i zamocowania.
– Sprawdzenie wszystkich obejm wężowych, połączeń kołnierzowych i kolanek zasy-

sających powietrza pod kątem ich prawidłowego zamocowania.
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7.2 Przekładnia rozdzielcza pomp (PVG)

Przekładnia jest zamocowana bezpośrednio do silnika wysokoprężnego i przenosi
napęd z silnika na pompy hydrauliczne. 
Poziom oleju na przekładni rozdzielczej pomp koniecznie sprawdzać należy codzien-
nie. Poziom sprawdzać przed uruchomieniem silnika wysokoprężnego! W momencie
gdy uruchomiony został silnik Diesla kontrola oleju nie jest możliwa.
Do odczytania poziomu oleju maszyna musi stać na równym i poziomym podłożu,
a silnik musi być wyłączony przez przynajmniej 5 minut. W przypadku stwierdzenia
nieuzasadnionego wzrostu lub zmniejszenia poziomu oleju należy koniecznie wezwać
serwis.
Stan oleju odczytuje się na wzierniku szklanym(2). Musi się on mieścić w zakresie
wziernika (w żadnym wypadku nie może wychodzić poza jego górną krawędź!). Wzier-
nik znajduje się po lewej stronie przekładni rozdzielczej pomp.
Olej przekładni chłodzony jest przez jej własną chłodnicą oleju (patrz Strona 343).

2

1

Przekładnia rozdzielcza pomp

(1) Śruba wlewu oleju
(2) Wziernik

2

1
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Pierwsza wymiana oleju po 50 godzinach pracy, kolejne wymiany są wymagane raz w
roku. W przypadku każdej wymiany oleju wymieniać należy filtr zasysający i wkład fil-
tra ciśnieniowego w przekładni rozdzielczej pomp.

Przy wymianie oleju i filtra należy postępować w następujący sposób:
– Oczyścić przed wymianą oleju obszar wokół filtrów ssania i filtrów ciśnieniowych.
– Olej należy wymieniać tylko przy ciepłej przekładni.
– Do wymiany należy przygotować wystarczająco pojemną, olejoodporną beczkę.
– Odkręcić zaślepkę na zaworze spustowym oleju (3).
– Wkręcić na zawór znajdujący się w zakresie dostawy wąż spustowy. Zawór otwiera

się i stary olej wypływa z przekładni.

3

4
4

56

– Zdemontować nakrętkę (4) węża ssącego z przyłącza filtra. Do tego potrzebny jest
płaski klucz 36.

– Odkręcić złączkę sześciokątną na kołnierzu filtra (5). Wystarczy ją tylko poluzować.
W żadnym wypadku nie odkręcać do końca. Do tego potrzebny jest płaski klucz 46.

– Wykręcić 4 śruby (klucz 13) przy kołnierzu filtra (6 ) i wyciągnąć wkład.
– Wymienić wkład filtra na nowy (ROPA nr art.: 181060100). Podczas montażu użyć

nowej uszczelki papierowej (nr art. ROPA 181051700) i nowej uszczelki O-Ring (nr
art. ROPA 412059500). Przed jej montażem zwilżyć ją olejem.

– Ponownie dokręcić kołnierz (6) i przewód wężowy(5/4).
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– Wykręcić obudowę filtra ciśnieniowego (7) kluczem 24 z bloku sterowania prze-
kładni (8) i wymienić wkład filtra na nowy (ROPA nr art.: 270044200).

– Uszczelkę O-Ring (7) także trzeba wymienić na nową.
– Wkręcić pokrywę filtra ciśnieniowego (7) całkowicie w blok sterowania (8), a

następnie odkręcić go o jedną szóstą obrotu.
– Odkręcić ponownie wąż spustowy oleju i nakręcić zaślepkę na zawór spustowy

oleju (3).
– Otworzyć śrubę wlewu oleju (1) i napełniać przekładnię do momentu, kiedy poziom

oleju osiągnie górny zakres wziernika(2).

8

7

9

Zalecany rodzaj oleju: Olej przekładniowy ATF
Olej ATF zgodnie z Dexron II D

Ilość napełniana: ok. 10,0 litrów

Awaria układu smarowania przekładni rozdzielacza pomp!

– Uruchomić silnik i obserwować wskazania na terminalu R-Touch. Symbol ostrze-
gawczy  musi zniknąć w przeciągu 10 sekund z terminala R-Touch.

– Jeśli symbol ten nie zniknie w ciągu 10 sekund to należy natychmiast wyłączyć sil-
nik aby odpowietrzyć przekładnię.

– Pozwolić silnikowi pracować przez jedną minutę i potem wyłączyć silnik.
– Odczekać przynajmniej 10 minut i ponownie sprawdzić poziom oleju – w sposób

opisany powyżej – w razie potrzeby skorygować poziom.

Odpowietrzanie przekładni

– Podłożyć naczynie na olej pod blok sterujący (8).
– Usunąć korek zamykający na złączu MP (9).
– Zamknąć pokrywę komory silnika i podnieść do góry pokrywę pomp za drabinką.
– Przez otwór obserwować złącze MP (9) na bloku sterującym (8).
– Proszę poprosić drugą, godną zaufania i wcześniej przyuczoną osobę o urucho-

mienie silnika i pozwolić mu biec tak długo (maksimum przez 15 sekund), aż olej
przekładniowy wypłynie bez pęcherzyków powietrza z otworu na bloku sterującym
(8).

– Natychmiast wkręcić korek zamykający, jeśli olej wypływa bez pęcherzyków powie-
trza i dokręcić go z momentem obrotowym 16 Nm. Jeśli olej nie wypłynie w prze-
ciągu 15 sekund wkręcić korek zamykający i wezwać personel serwisowy.

– Odczekać przynajmniej 10 minut i ponownie sprawdzić poziom oleju – w sposób
opisany powyżej.

– W razie potrzeby uzupełnić poziom.
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7.2.1 Chłodnica oleju przekładnia rozdzielacza pomp

– Sprawdzać codziennie chłodnicę oleju przekładni rozdzielczej pomp pod względem
zanieczyszczeń.

– Oczyścić z razie potrzeby sprężonym powietrzem lub strumieniem wody
– W żadnym razie nie wolno używać do tego myjek wysokociśnieniowych.

1

(1) Chłodnica oleju przekładnia rozdzielacza pomp

7.3 Układ hydrauliczny

OSTRZEŻENIE

Zagrożenia przez zbiornik ciśnieniowy!
Zbiorniki ciśnieniowe w układzie hydraulicznym znajdują się stale pod wysokim ciśnie-
niem wewnętrznym, nawet kiedy pozostałe elementy hydrauliki są bez ciśnienia.

– Wszelkie prace przy zbiornikach ciśnieniowych mogą wykonywać wyłącznie odpo-
wiednio przeszkolone osoby, które są zaznajomione z obchodzeniem się ze zbior-
nikami tego typu.

– W przypadku wszystkich prac w układzie hydraulicznym lub przy zbiornikach
ciśnieniowych należy wcześniej zredukować ciśnienie w układzie do zera.

– Prace w układzie hydraulicznym mogą wykonywać wyłącznie osoby zaznajomione
ze szczególnym ryzykiem i zagrożeniami występującymi podczas pracy w układach
hydraulicznych.

Przewody wężowe w układzie hydraulicznym należy regularnie sprawdzać pod kątem
oznak starzenia się i ewentualnych uszkodzeń!

Uszkodzone lub stare przewody należy bezzwłocznie wymienić na nowe. Przy wymia-
nie stosować wyłącznie przewody odpowiadające technicznych specyfikacjom orygi-
nalnego przewodu wężowego!

Z uwagi na koszty zalecamy zamawianie węży bezpośrednio w firmie ROPA, bo orygi-
nalne węże hydrauliczne ROPA są z reguły o wiele tańsze niż u konkurencji.
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1

2

3

(1) Chłodnica powietrza doładowania
(2) Chłodnica oleju hydraulicznego
(3) Chłodnica wody

Po każdym starcie silnika ma miejsce krótka automatyczna rewersacja wentylatora
systemu chłodzenia. Dzięki takiemu rozwiązaniu wszelkie zanieczyszczenia są w
dużym stopniu usuwane. Należy pamiętać, że zabrudzona chłodnica wyraźnie obniża
wydajność chłodzenia. Obniża to znacząco obciążalność maszyny. Jeżeli olej hydrau-
liczny osiąga zbyt wysoką temperaturę, należy wyłączyć silnik i spróbować ustalić
przyczynę. Najczęstszą przyczyną jest zanieczyszczenie chłodnicy oleju hydraulicz-
nego lub nie wyłączenie ogrzewania zbiornika oleju hydraulicznego.

OSTRZEŻENIE

Ryzyko poparzenia!
Wszystkie chłodnice są gorące w trakcie pracy. Niebezpieczeństwo ciężkich poparzeń!

Ubierać rękawice ochronne!
Przed przystąpieniem do wszelkich prac w układach chłodzenia maszynę należy
wcześniej odpowiednio schłodzić!
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7.3.1 Zbiornik oleju hydraulicznego

Zbiornik oleju hydraulicznego znajduje się na podeście kabiny z tyłu za poręczą.
Poziom oleju i jego temperaturę można odczytywać zarówno na terminalu R-Touch,
jak i na wzierniku (1) z przodu zbiornika oleju hydraulicznego. Wskazania poziomu
powinny mieścić się zawsze w obszarze między środkiem wziernika i jego górną kra-
wędzią. Pamiętać o zachowywaniu właściwego poziomu oleju w zbiorniku hydraulicz-
nym. Zwracać koniecznie uwagę na czystość podczas pracy na układzie hydraulicz-
nym!
Pamiętać także o tym, aby nie mieszać ze sobą różnych rodzajów oleju hydraulicz-
nego.

2

1

(1) Wziernik poziomu oleju + temperatura oleju
(2) Pokrywa do wlewania oleju

1
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Dolewanie oleju hydraulicznego:
– W celu napełnienia oleju hydraulicznego należy odkręcić czarny korek (2) (głowica

wentylacyjna).
– Przy otwieraniu korka w zbiorniku oleju hydraulicznego można czasem usłyszeć

charakterystyczne syczenie. Odgłos taki jest normalnym objawem.
Korek wlewu (ROPA nr art. 270070000) (2) spełnia jednocześnie zadanie filtra od- i
napowietrzającego. Zapewnia on wymaganą kompensację powietrza w przypadku
zmian poziomu oleju (np. spowodowaną temperaturą oleju).
Korek należy wymieniać w przypadku stwierdzenia jego zabrudzenia, jednak nie
rzadziej niż co 2 lata.

WSKAZÓWKA

W razie używania pompy próżniowej ustawić podciśnienie na najwyżej 0,2 bara.

7.3.1.1 Wymiana oleju hydraulicznego

Olej hydrauliczny należy wymieniać raz w roku – najlepiej na krótko przed rozpoczę-
ciem sezonu. Do wymiany należy przygotować wystarczająco pojemną beczkę. Przy
wymianie oleju hydraulicznego należy użyć znajdującego się w zakresie dostawy
węża spustowego. Wąż ten wkręca się na zawór umieszczony na dnie zbiornika oleju
hydraulicznego. Zawór otwiera się i stary olej wypływa ze zbiornika.

Zawór spustowy oleju hydraulicznego

WSKAZÓWKA

W całej maszynie znajduje się co najmniej podwójna ilość oleju hydraulicznego, którą
można spuścić podczas wymiany oleju. Ze względu na powyższe niezmiernie ważne
jest dokładne przestrzeganie zalecanego harmonogramu wymiany oleju hydraulicz-
nego.
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Zalecamy napełnianie oleju przez zainstalowany fabrycznie zawór wlewania (4) uży-
wając przy tym odpowiedniej pompy oleju. Zanim świeży olej znajdzie się w zbiorniku
musi on przejść przez filtr zwrotny zasysający. Ma to pozytywny wpływ na czystość
oleju w układzie hydraulicznym.
Odpowiedni wąż napełniania z odpowiednim złączem na zaworze wlewania (4) do
nabycia jest pod nr art. 632040900 ROPA. Nie stosować do tego celu tego samego
węża, który używany jest do spuszczania starego oleju.

4

Zalecany rodzaj oleju: Olej hydrauliczny HVLP 46 (zawierający
cynk)
ISO-VG 46 wg DIN 51524 część 3

Ilość napełniana: ok. 190 litrów
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Czyszczenie sit zasysających
Co dwa lata należy sprawdzać sita zasysające znajdujące się wewnątrz zbiornika
oleju hydraulicznego. Kontrolę wzrokową należy przeprowadzać przed napełnieniem
świeżego oleju. Jeśli sita te są zabrudzone to należy je wyczyścić.

– W tym celu należy zdjąć metalową pokrywę na zbiorniku oleju.
– Przepłukać sita od środka i z zewnątrz wystarczającą ilością środka czyszczącego.
– Włożyć ponownie sitka.
– Nałożyć uszczelkę i metalową pokrywę.
– Przed założeniem pokrywy posmarować śruby mocujące masą uszczelniającą (nr

art. ROPA 017002600) i je dokręcić.
– Przed wymianą świeżego oleju hydraulicznego wymienić wszystkie filtry w układzie

hydraulicznym. Niniejsze filtry są jednorazowe. i nie wolno ich czyścić. Czyszcze-
nie prowadzi do ich uszkodzenia. W efekcie mogłoby dojść do poważnego uszko-
dzenia układu hydraulicznego.

– Układ hydrauliczny należy napełniać wyłącznie dopuszczonym olejem hydraulicz-
nym.

2

3

1

(1) Metalowa pokrywa
(2) Korek wlewu z wbudowanym filtrem wentylacyjnym
(3) Filtra zwrotny zasysający
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7.3.1.2 Wymiana wkładu filtra zwrotnego zasysającego

Filtra zwrotny zasysający (1) znajduje się na zbiorniku oleju hydraulicznego. (Element
filtrujący nr art. ROPA 270048300).

Pierwsza wymiana tego elementu filtrującego jest konieczna po 50 godzinach robo-
czych, potem raz w roku.

1

(1) Filtra zwrotny zasysający

WSKAZÓWKA

Podczas wymiany elementu filtrującego, podobnie jak w przypadku wszystkich prac
w układzie hydraulicznym, należy zachować jak największą czystość. Zwrócić uwagę
na to, aby nie uszkodzić pierścieni samouszczelniających w obudowie filtra ani też ich
nie zabrudzić.
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2

3

4

5

Celem wymiany elementu filtrującego w filtrze zwrotnym
zasysającym należy postępować następująco:
– Przed otwarciem obudowy filtra pamiętać o zredukowa-

niu ciśnienia w układzie hydraulicznym do zera i otwarciu
pokrywy wlewu oleju.

– Usunąć cztery śruby mocujące pokrywy i śrub tych nie
wyrzucać.

– Zdjąć pokrywę filtra zwrotnego zasysającego.
– Lekkim ruchem obrotowym wyciągnąć płytę oddzielającą z

wiszącym na niej filtrem.
– Zdemontować wyciągniętą jednostkę na płytę oddziela-

jącą, element filtrujący i koszyk na zabrudzenia.
– Oczyścić płytę oddzielającą, element filtrujący i koszyk na

zabrudzenia. W płycie oddzielającej znajduje się meta-
lowe sitko ochronne. Sprawdzić wewnętrzną część tego
sitka pod względem kawałków metalu i innych ciał obcych.
Sitko to filtruje olej hydrauliczny, który np. przy zabrudzo-
nym elemencie filtrującym lub przy niskich temperaturach
"dosysany" jest z zbiornika oleju hydraulicznego.

– Sprawdzić ten filtr pod względem mechanicznych uszko-
dzeń. Nie wolno montować ponownie uszkodzonych czę-
ści (należy je niezwłocznie wymienić).

– Sprawdzić uszczelki i ewentualnie uszkodzone wymienić.
– Przed montażem zwilżyć powierzchnie uszczelniające,

gwinty i uszczelki świeżym olejem hydraulicznym.
– Stosować zawsze nowe elementy filtrujące.
– Przy montażu elementu filtrującego używać znajdującej

się przy nim uszczelki O-Ring.
– Zmontować płytę oddzielającą, element filtrujący i koszyk

na zabrudzenia w jedną jednostkę.
– Lekkim ruchem obrotowym włożyć płytę oddzielającą z

wiszącym na niej filtrem i koszykiem na zabrudzenia w
głowicę filtra.

– Nałożyć pokrywę i dokręcić ją śrubami mocującymi.
Moment dokręcenia tych śrub mocujących wynosi 40 Nm.

(2) Pokrywa
(3) Płyta oddzielająca
(4) Element filtrujący
(5) Koszyk na zabrudzenia
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7.3.2 Wymiana elementu filtrującego filtra ciśnieniowego

1

(1) Filtr ciśnieniowy roboczego układu hydraulicznego

Filtr ciśnieniowy roboczego układu hydraulicznego
Filtr ciśnieniowy roboczego układu hydraulicznego znajduje się z tyłu za zbiorni-
kiem AdBlue®. Pierwsza wymiana tego elementu filtrującego jest konieczna po
50 godzinach roboczych, potem raz w roku. Oprócz odpornego na działanie olejów i
wystarczająco dużego naczynia do serwisu będzie potrzebny klucz oczkowy lub płaski
32.

Wymiana filtra
– Wyłączyć silnik wysokoprężny.
– Odkręcić obudowę filtra. Spuścić płyn do odpowiedniego naczynia i oczyścić lub

zutylizować zgodnie z przepisami o ochronie środowiska.
– Zdjąć element filtrujący z gniazda mocującego. Po zdjęciu elementu filtrującego

sprawdzić, czy na górnym końcu znajduje się metalowa nakładka końcowa. Jeżeli
jej nie będzie, wówczas należy ją zdjąć osobno z czopu ustalającego. Sprawdzić
powierzchnię elementu pod kątem resztek brudu i większych cząsteczek. Mogą
one wskazywać na uszkodzenia elementów filtra.

– Przeczyścić obudowę.
– Sprawdzić filtr pod kątem mechanicznych uszkodzeń, w szczególności sprawdzić

powierzchnie uszczelniające i gwint.
– Wymienić pierścień samouszczelniający na obudowie filtra. Brud lub niepełne zre-

dukowanie ciśnienia podczas montażu może prowadzić do zakleszczania gwintu
do wkręcania na obudowie filtra.
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Montaż elementu filtra
– Zwilżyć czystym olejem hydraulicznym gwint i powierzchnie uszczelniające na obu-

dowie filtra oraz pierścień samouszczelniający na obudowie.
– Zamontować nowy element (nr art. ROPA 270043000).
– Ostrożnie zamontować element filtrujący na gnieździe mocującym.
– Wkręcić obudowę filtra aż do oporu.
– Obrócić obudowę o jedną szóstą obrotu.
– Uruchomić silnik i np. podnieść zgarniacz kopców (jechać pod ciśnieniem), spraw-

dzić filtr pod kątem nieszczelności.

WSKAZÓWKA

Elementy filtra należy utylizować zgodnie z regionalnymi normami dotyczącymi
ochrony środowiska!

7.4 Mechaniczny napęd osi kierowanych

352 / 500



Przeglądy techniczne i konserwacja
Mechaniczny napęd osi kierowanych

7.4.1 Wały przegubowe Kardana od przekładni do osi kierowanych

Wszystkie wały przegubowe Kardan znajdujące się w maszynie należy smarować po
każdych 200 godzinach pracy.

NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Zagrożenie życia przez obracające się elementy maszyny!
W trakcie pracy silnika obracające się wały przegubowe mogą wciągnąć części ciała
lub odzieży do maszyny.

– Odstawić maszynę i wyłączyć silnik wysokoprężny.
– Zabezpieczyć maszynę przed przypadkowym uruchomienie silnika.

Ilustracja przykładowa: grzybek smarujący

7.4.2 Konserwacja przegubów krzyżakowych w osiach

Przeguby krzyżakowe wałów z przegubami podwójnymi umieszczone w wahaczach
osi dwóch osi kierowanych należy smarować co 200 godzin pracy. Każdy przegub
krzyżakowy posiada dwa grzybki smarujące. Obydwa grzybki smarujące (2) należy
nasmarować.

2
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7.5 Skrzynia biegów (4-stopniowa)

Przy pomocy tej skrzyni włącza się tryby pracy „Żółw” i „Zając”, biegi I i II oraz napęd
wszystkich kół.

Stan oleju sprawdzać należy do 50 godzin pracy. Kontrola odbywa się przez wzierniki
szklane (2). Wzierniki szklane (2) znajdują się na ścianie tylnej przekładni obok wału
Kardana i na przekładni redukcyjnej z lewej strony. 
Do odczytania poziomu oleju maszyna musi stać na równym i poziomym podłożu,
a silnik musi być wyłączony przez przynajmniej 5 minut.
Poziom oleju odczytuje się na podstawie wskazań we wzierniku, musi się on mieścić
w obrębie wziernika (w żadnym wypadku nie może wychodzić poza jego górną kra-
wędź!).

Pierwsza wymiana oleju po 50 godzinach pracy, kolejne wymiany są wymagane raz w
roku.

WSKAZÓWKA

Cała przekładnia składa się z dwóch jednostek, które połączone są wąskim kanałem i
w związku z tym mają wspólny budżet olejowy. Podczas wymiany oleju maszyna stać
musi na poziomej nawierzchni. Proszę odczekać co najmniej godzinę po napełnieniu
oleju i dopiero potem przeprowadzić kontrolę oleju. Jeśli po upływie tego czasu ocze-
kiwania poziom oleju w obu szklanych wziernikach znajduje się w ich środku oznacza
to, że w przekładni znajduje się wystarczająca ilość oleju.

OSTROŻNIE

Gorący olej!
Olej w skrzyni biegów może mieć bardzo wysoką temperaturę w pewnych warunkach.
Niebezpieczeństwo poparzenia.

– Podczas wymiany oleju w silniku należy mieć zawsze założone rękawice i odpo-
wiednie ubranie ochronne.
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W maszynie tej możliwe są 2 warianty w zakresie napędu jazdy:

Wariant 1: 1 silnik napędu jazdy Takiej możliwości nie ma w maszynie z
40 km/h

Wariant 2: 2 silniki napędu jazdy Montowane zawsze w maszynach z
40 km/h

3

2

1

3

1

2

8 754

1 silnik napędu jazdy

3

2

1

3

1

2

86 754

2 silniki napędu jazdy

(1) Śruba wlewu oleju
(2) Wziernik
(3) Śruba spustowa oleju
(4) Przekładnia redukcyjna Żółw/Zając
(5) Skrzynia biegów bieg 1/bieg 2
(6) Silnik napędu jazdy 2
(7) Silnik napędu jazdy 1
(8) Pompa kierowania awaryjnego
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Podczas wymiany oleju należy postępować w następujący sposób:
– Olej należy wymieniać tylko przy ciepłej przekładni.
– Ustawić maszynę na równym podłożu.
– Do wymiany należy przygotować wystarczająco pojemną, olejoodporną beczkę.
– Wykręcić obydwie śruby spustowe oleju (3) (znajdują się one na dolnym narożniku

obudowy przekładni i u dołu na przekładni redukcyjnej), stary olej wypływa.
– Oczyścić magnetyczne śruby spuszczania oleju (3) z cząstek metalu. Potem śruby

ponownie włożyć i dokręcić.
– Otworzyć śrubę wlewu oleju (1) i napełniać przekładnię do momentu, kiedy poziom

oleju osiągnie górny zakres wziernika(2).

Zalecany rodzaj oleju: W pełni syntetyczny olej przekła-
dniowy
API GL5, SAE 75W-90 zgodnie z ZF-
Norm TE-ML 05B

Ilość napełniana: Napęd jazdy z 1 silnikiem napędu jazdy
ok. 12 litrów

Napęd jazdy z 2 silnikami napędu jazdy
ok. 12,4 litry
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7.6 Osie

7.6.1 Przekładnia planetarna (dotyczy obu osi)

Pierwsza wymiana oleju po 50 godzinach pracy, kolejne wymiany są wymagane raz w
roku.

Ustawić maszynę w taki sposób, aby konkretne koło było ustawione jak na ilustracji.

1

2

3

(1) Otwór napełniania oleju i śruba kontrolna stanu oleju
(2) Śruba spustowa oleju
(3) Śruba odpowietrzania

NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Ryzyko odniesienia obrażeń!
Zagrożenie życia przez poruszające się elementy maszyny.

– Przed wymianą oleju każdorazowo zatrzymać maszynę i wyłączyć silnik.
– Zabezpieczyć maszynę przed przypadkowym uruchomieniem silnika.
– Wszystkie prace konserwacyjne i naprawy mogą przeprowadzać wyłącznie odpo-

wiednio przeszkolone osoby.

OSTRZEŻENIE

Zagrożenie gorącym olejem wyciekającym pod ciśnieniem!
W pewnych warunkach olej w przekładniach planetarnych może być bardzo gorący
i wskutek podgrzania znajdować się pod ciśnieniem.

– W trakcie wymiany oleju w przekładniach planetarnych zawsze nosić rękawice
ochronne i odpowiednie ubranie ochronne.

– Zawsze w pierwszej kolejności ostrożnie i powoli odkręcić śrubę odpowietrzania.
Pozwoli na bezpieczne zredukowanie ciśnienia, które nagromadziło się ewentual-
nie w przekładni planetarnej.
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Podczas wymiany oleju należy postępować w następujący sposób:
– Olej należy wymieniać tylko przy ciepłej przekładni.
– Ustawić maszynę na równym podłożu.
– Śruba do kontroli poziomu oleju („Oil Level”) (1) jest w pozycji poziomej (patrz ilu-

stracja).
– Do wymiany należy przygotować wystarczająco pojemną, olejoodporną beczkę.
– Otworzyć śrubę spustową oleju (2) i śrubę do kontroli poziomu oraz spuścić stary

olej.
– Wkręcić ponownie śrubę spustową.
– Otworzyć śrubę odpowietrzającą (3). Podłączyć specjalny napełniacz planet firmy

ROPA do otworu wlewu oleju (1).
– Napełnić przekładnię przy użyciu dostarczonego z maszyną napełniacza olejowego

ROPA do momentu, kiedy poziom oleju dojdzie do dolnej krawędzi otworu wlewo-
wego.

– Wkręcić ponownie śrubę kontrolną stanu oleju.
– Zakręcić ponownie śrubę odpowietrzającą.
– Odczekać około 15 minut i ponownie sprawdzić poziom oleju. W razie potrzeby

dolać oleju. Moment dokręcenia 3 śrub: 50 Nm.

WSKAZÓWKA

Do napełniania oleju należy używać specjalnego napełniacza firmy ROPA (narzędzie
specjalistyczne ROPA, nr art. 018001700 - dostarczone wraz z maszyną). Przy użyciu
tego narzędzia wlewa się w prosty sposób odpowiednią ilość oleju.

Zalecany rodzaj oleju: Olej przekładniowy
API GL5, SAE 90

Ilość napełniana: na każdą planetę ok. 3,5 litra
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7.6.2 Przekładnia wyrównawcza na osi przedniej i osi tylnej

Pierwsza wymiana oleju po 50 godzinach pracy, kolejne wymiany są wymagane raz w
roku.

1

2

Oś przednia

(1) Śruba spustowa oleju
(2) Otwór napełniania oleju + śruba kontrolna stanu oleju

2

1

Tylna oś

NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Ryzyko odniesienia obrażeń!
Zagrożenie życia przez poruszające się elementy maszyny.

– Przed wymianą oleju każdorazowo zatrzymać maszynę i wyłączyć silnik.
– Zabezpieczyć maszynę przed przypadkowym uruchomieniem silnika.
– Wszystkie prace konserwacyjne i naprawy mogą przeprowadzać wyłącznie odpo-

wiednio przeszkolone osoby.
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Podczas wymiany oleju należy postępować w następujący sposób:
– Olej wymieniać wyłącznie przy ciepłej przekładni.
– Ustawić maszynę na równym podłożu.
– Do wymiany należy przygotować wystarczająco pojemną, olejoodporną beczkę.
– Odkręcić śrubę spustową przekładni wyrównawczej (przekładnia różnicowa). Śruba

znajduje się na dole, w najniższym miejscu korpusu osi.
– Odkręcić śrubę kontrolną stanu oleju i odczekać do momentu całkowitego spłynię-

cia oleju.
– Wkręcić ponownie śrubę spustową.
– Do otworu wlewowego nalewać olej do momentu, kiedy poziom oleju dojdzie do

dolnej krawędzi otworu.
– Wkręcić ponownie śrubę kontrolną stanu oleju.

Zalecany rodzaj oleju: Olej przekładniowy
API GL5, SAE 90

Ilość napełniana: ok. 22 litry Oś przednia
ok. 20 litrów Tylna oś
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7.7 Układ pneumatyczny

W przypadku układu pneumatycznego przeprowadzenie prac konserwacyjnych
konieczne jest tylko przy osuszaczu powietrza oraz przy zbiorniku wysokiego ciśnie-
nia. Kompresor jest urządzeniem bezobsługowym.
Osuszacz powierza i pięć zbiorników sprężonego ciśnienia znajdują się pod prawą
pokrywą boczną. Wkład osuszający (1) ROPA nr art. 261003500 osuszacza powietrza
należy raz w roku wymienić.

Ze zbiornika wysokiego ciśnienia należy spuszczać co 100 roboczo-godzin zebraną
tam wodę. W przypadku, kiedy maszyna będzie nieużywana przez dłuższy czas
(ponad tydzień), należy również spuścić wodę ze zbiornika wysokiego ciśnienia. W
tym celu nacisnąć zawór spustowy lekko na bok lub do środka.

OSTROŻNIE

Ryzyko upadku i odniesienia obrażeń!

– Przed odwodnieniem zatrzymać maszynę i wyłączyć silnik.
– Zabezpieczyć maszynę przed przypadkowym uruchomieniem silnika.
– Wszystkie prace konserwacyjne i naprawy mogą przeprowadzać wyłącznie odpo-

wiednio przeszkolone osoby.
– Podczas prac konserwacyjnych osuszacza powietrza należy korzystać ze stabilnej

i bezpiecznej drabiny.
– Należy zawsze mieć zawsze założone rękawice, okulary ochronne i odpowiednie

ubranie ochronne.

1

(1) Wkład do osuszacza powietrza
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222

(2) Zawór spustowy
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7.8 Stół podbierający

7.8.1 Grot

Proszę codziennie przy złożonym stole podbierającym kontrolować spód grotu pod
względem zanieczyszczeń (kontrola wzrokowa). Natychmiast usunąć grubsze zabru-
dzenia.

Pokrywę grotu środkowego (2) zdjąć można po odkręceniu trzech śrub (1) znajdują-
cych się na każdej z jego połówek.

1

1

1

1

1 1

3

2

Czub (3) - całkiem z przodu grotu - jest częścią zużywalną. Należy go naprawiać lub
wymienić zanim jego materiał całkowicie się zużyje. Przy intensywnie eksploatowa-
nych maszynach zaleca się go mieć na magazynie.

3
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7.8.2 Przekładnie stołu podbierającego

Maszyna wyposażona jest z lewej i prawej strony, po zewnętrznej stronie w trzy prze-
kładnie na każdej stronie. Ustawić maszynę na równym podłożu. Poziom oleju w tych
sześciu przekładniach należy kontrolować codziennie przy rozłożonym i złożonym
stole podbierającym. Poziom oleju można odczytać za pomocą wziernika szklanego
(2). Musi się on mieścić w zakresie wziernika (w żadnym wypadku nie może wycho-
dzić poza jego górną krawędź!).

Pierwsza wymiana oleju po 50 godzinach pracy, kolejne wymiany są wymagane raz w
roku.

2

1
1

3

3

3

2

2

1

6 5 4

(1) Śruba wlewu oleju
(2) Wziernik
(3) Śruba spustowa oleju
(4) Przekładnia walców podbieracza
(5) Przekładnia walców transportujących
(6) Przekładnia 4 walców czyszczących

Podczas wymiany oleju należy postępować w następujący sposób:
– Olej wymieniać wyłącznie przy ciepłej przekładni.
– Ustawić maszynę na równym podłożu.
– Do wymiany należy przygotować wystarczająco pojemną, olejoodporną beczkę.
– Wykręcić śrubę spustową oleju.
– Odkręcić śrubę wlewu oleju i odczekać do momentu spłynięcia całego oleju.
– Wkręcić ponownie śrubę spustową.
– Wlewać przez otwory wlewu (jednocześnie korki odpowietrzania) tyle oleju. aż

poziom oleju znajduje się przy opuszczonym stole podbierającym w górnym obrę-
bie wzierników szklanych.

Zalecany rodzaj oleju: Olej przekładniowy
API GL5, SAE 90

Ilość napełniana:
na przekładnię walców podbieracza ok. 9,0 litrów
na przekładnię walców transportujących ok. 3,5 litra
na przekładnię 4 walców czyszczących ok. 1,4 litra
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7.8.3 Stół podbierający centralne smarowanie

Przewody układu smarowania centralnego (1), które prowadzą do walców, należy
codziennie sprawdzać (kontrola wzrokowa).

1

1

1
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7.8.4 Demontaż i montaż walców

47 48 49 50

51 52 53

54 55

4645

59

45

58

57
56

(45) Blachy składane
(46) Tarcza zgarniająca
(47) Walec czyszczący 4
(48) Walec czyszczący 3
(49) Walec czyszczący 2
(50) Walec czyszczący 1
(51) Walec transportujący 3
(52) Walec transportujący 2

(53) Walec transportujący 1
(54) Walec czyszczący
(55) Walec podbieracza
(56) Walce podbieracza
(57) Walce transportujące
(58) 4 walce czyszczące
(59) Łamacz lodu

NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Zagrożenie zmiażdżeniem!
Przy demontażu i montażu walców istnieje ryzyko, że części boczne stołu podbierają-
cego nagle się rozłożą i ciężko zranią osoby znajdujące się w ich obrębie.

Przed rozpoczęciem pracy każdą z części bocznych stołu podbierającego należy
pewnie podeprzeć lub podwiesić na wystarczająco silnym dźwigu i dodatkowo je
zabezpieczyć.
Przestrzegać obowiązujących przepisów odnośnie zapobiegania wypadkom w trak-
cie prac pod podniesionymi ciężarami.
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7.8.4.1 Demontaż i montaż walca podbieracza i walca czyszczącego

Walec podbieracza i walec czyszczący mogą być wymontowywane tylko jednocze-
śnie, ponieważ palce walca podbieracza sięgają między tarcze walca czyszczącego.
Spuszczanie oleju do demontażu nie jest koniecznie.

1

3

2

1

13
4

7
6

85

Przed przystąpieniem do demontażu walca podbieracza należy zdjąć pokrywę zamy-
kającą (1) kołnierza łożyska (na zewnątrz przekładni):
– Odkręcić przewód smarowania.
– Zluzować sześć śrub (2) (13) na pokrywie zamykającej i usunąć ją.
– Wykręcić śruby bezłbowe (3) na tyle, aby zablokowana została nakrętka płaska (4).
– Zwolnić nakrętkę kontrującą (13) (30), wkręcić ponownie obydwie śruby bezłbowe i

usunąć obydwie nakrętki.
– Wyciągnąć walec podbieracza (5) od przekładni. Walec podbieracza nasadzony

jest jedynie za pośrednictwem 12 zabieraków z tworzywa sztucznego (6). Te 12
zabieraków z tworzywa sztucznego (ROPA nr art. 100284900) (6) należy przy
demontażu walca pobieracza zawsze wymienić na nowe. Tak samo uszczelkę O-
Ring (ROPA nr art. 412021700) (7).
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6

11
8

5

9

10

12

7

– Przed włożeniem zabieraków z tworzywa sztucznego (6) do tulei zazębiającej (8)
należy je dobrze nasmarować.

– Nowymi śrubami z łbem sześciokątnym (M 20*360) (9) montowana jest wstępnie
płyta zabieraków (10) i zabezpieczenie śrubowe (11).

– Zmontowana wstępnie śruba wkręcana jest 4 śrubami z łbem okrągłym o gnieź-
dzie sześciokątnym (M12 x40) (12) do walca palczastego. Śruby te muszą być
zaklejone środkiem zabezpieczającym śrub np. Loctite 243 i dokręcone momentem
obrotowym 85 Nm.

– Wprowadzić walec palczasty z zmontowaną wstępnie śrubą do stołu podbiera-
jącego. Zwrócić uwagę na to, aby zabieraki z tworzywa sztucznego (6) weszły w
zazębienie i uszczelka O-Ring (7) nie była uszkodzona.

– Ciągnąć walec palczasty nakrętką płaską (4) (która sklejona być musi przy pomocy
Loctite 243) aż do oporu w kierunku przekładni. Zwolnić ponownie nakrętkę pła-
ską (4), jeszcze raz przekręcić aż do oporu i znów zluzować o 1/3 obrotu aż stać
będzie ona równolegle do otworów gwintowanych dla śrub bezłbowych (3).

– Wykręcić śruby bezłbowe na tyle, aby nakrętka płaska (4) zablokowana została
w jej aktualnych położeniu. Skontrować nakrętkę płaską (4) z nakrętkę kontrującą
(13) i zabezpieczyć je środkiem zabezpieczającym śrub Loctite 243.

– Wkręcić ponownie śruby bezłbowe (3) do walca aż do oporu. Śruba sześciokątna
(9) powinna mieć wyczuwalny luz wzdłuż rzędu jednego milimetra.

– Wypełnić pustą przestrzeń ponad nakrętką kontrującą przed osadzeniem pokrywy
zamykającej (1) smarem i potem zamocować pokrywę sześcioma śrubami z łbem
sześciokątnym (2).

WSKAZÓWKA

Śruby te (M 20*360) (ROPA nr art. 415005000) (9) należy wymieniać raz do roku. To
samo dotyczy nakrętek M20 (ROPA nr art. 414037000 (4) i 414032000 (13) ).

Przy walcu czyszczącym nie ma żadnego zabezpieczenia na przekładni. Walec czysz-
czący jest nasadzony na przekładnię. Po zluzowaniu łożyska na środku stołu podbie-
rającego (łożysko stojakowe z pierścieniem nastawczym).
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7.8.4.2 Wymiana palców na walcu podbieracza

Walce podbieracza wyposażone są w palce podbieracza z płytkami zużywalnymi
(ROPA nr art. 208003800). Na płytkach zużywalnych naspawane są płytki z twardego
metalu.

Dzięki połączeniu śrubowym można każdą zużytą pojedynczą płytkę wymienić i to bez
żadnego problemu i przy minimalnym nakładzie pracy.

Palce podbieracza z płytkami zużywalnymi

NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Ryzyko ciężkich obrażeń ciała w pracy przy palcach walców podbieracza.

– Odstawić maszynę i wyłączyć silnik wysokoprężny.
– Zabezpieczyć maszynę przed przypadkowym uruchomienie silnika.
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7.8.4.3 Demontaż i montaż walców transportujących i czyszczących

Proszę koniecznie pamiętać:

Od strony napędu:

13

12

14

15

11
85 Nm

– Walce nasadzone są na zaczepach sprzęgieł (11) na przekładniach. Przy walcach
tych nie ma żadnego dodatkowego zabezpieczenia na przekładniach.

– Wszystkie poliamidowe sprzęgła (12) należy nasmarować, zanim nasadzi się je na
zaczepy sprzęgieł.

– Przed zamontowaniem do zaczepu sprzęgła należy włożyć uszczelkę O-Ring
(ROPA nr art. 412033800) (13) i w koniec walca uszczelkę (O-Ring ROPA
nr art. 412063500) (14).

– Cztery śruby inbusowe M12 x 80 (ROPA nr art. 415005100) (15), którymi przykrę-
cane są sprzęgła poliamidowe (12) do walców, powlekane są specjalnym środkiem
zabezpieczającym i dlatego nadają się tylko do jednorazowego użytku.
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Od strony łożyska:

750 Nm

750 Nm

19
21

20

17

23

22 16

18

85 Nm

24

26

25

23

22

27

– Wszystkie śruby z gwintem drobnozwojowym M24 (16) są wyposażone w gwint
prawoskrętny (!). Moment obrotowy dociągania wynosi 750 Nm. Śruby nie są
zabezpieczone płynnym uszczelniaczem do śrub (Loctite).

– Przed demontażem zaznaczyć górne (17) i dolne połówki zacisku (18) parami. Ele-
menty te wyprodukowane są parami i pasują dokładnie do siebie, dlatego też nie
mogą zostać wymieniane na inne lub wzajemnie kombinowane.

– Usunąć śruby sześciokątne M12 (19) i zdjąć górną połówkę zacisku (17) wraz z
płytką zabezpieczającą przed przekręceniem (20) i blaszką zabezpieczającą (21).

Zdejmowanie i osadzanie walca:

– Aby wyciągnąć walce, należy go podnieść ponad dolną połówkę zacisku (18). Naj-
lepiej można to wykonać przy pomocy zrobionemu we własnym zakresie hakowi,
który podczepia się pod walec. Waga walca wynos ok. 150 kg. Podniesiony walec
zakleszczy się lekko na zaczepie sprzęgieł. Lekkie ukośne uderzenia w ślimacz-
nicę walca ułatwiają wyjęcie walca z zaczepu sprzęgieł.

– Przy ponownym montażu należy wymienić na nowe uszczelki O-Ring (ROPA
nr art. 412030900) (22) na kulce mocującej (23). To samo dotyczy uszczelki O-
Ring (ROPA nr art. 412032000) (24) w kanale smaru dolnego zacisku.

– Śruby sześciokątne (19) dociągnąć należy z momentem obrotowym 85 Nm. Zabez-
pieczenie śrub następuje przez zgięcie w górę blaszek zabezpieczających śrub
(ROPA nr art. 100273600) (21).

– Przy osadzeniu kulki zabezpieczającej (23) w tarczę zabezpieczającą przed prze-
kręceniem (25) zwrócić uwagą na to, aby otwór smarowania (26) w kulce mocowa-
nia był zawsze położony w kierunku przeciwnym do wpustu (27) w tarczy zabezpie-
czającej przed przekręceniem (25).
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WSKAZÓWKA

Każdorazowo przed wkręceniem śrub z gwintem drobnozwojowym M24 (16) należy
nałożyć na ich gwint cienką warstwę pasty miedziowej (ROPA nr art. 017015900 tubka
100 gr.).

– Podczas montażu walców zwrócić uwagę, aby ślimacznice walców nie znajdowały
się na jednej linii w płaszczyźnie. Ślimacznice walców muszą być przesunięte w
stosunku wzajemnym na środek.

– Aby zapewnić jednakowe zużywanie się walców, powinno się walce czyszczące w
razie potrzeby odmontować i zamontować na drugą stronę boczną stołu podbiera-
jącego. W razie takiego przemontowania zamienić walce na krzyż. Aby zapobiec
jednostronnemu zużyciu wpustu (27) w tarczy zabezpieczającej przed przekręce-
niem (25) powinno się płytki zabezpieczające przed przekręceniem (20) po każdym
sezonie zamontować w przeciwnym kierunku obrotu.
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7.8.4.4 Wymiana kołnierza zużywalnego

Odstęp pomiędzy dwoma kołnierzami zużywalnymi (28) wynosi w nowej maszynie ok.
0,5 mm. W momencie, gdy odstęp będzie za duży, to zwiększy się ilość trawy, chwa-
stów, liści gromadzących się na przejściu do taśmy.
ROPA zaleca, wymienić te kołnierze, gdy odstęp ten wynosi 2-3 mm. Wymiana ich jest
bardzo łatwa. Ustawienie łożysk wałeczkowo-stożkowych nie są przy tym zmieniane,
bo znajdują się one z tyłu, za kołnierzami zużywalnymi.

25

28

30

30

29

27

23

16

Sposób postępowania odpowiada w gruncie rzeczy demontażowi walców czyszczą-
cych, z tą różnicą, że śruby z gwintem drobnym M24 (16) najpierw są luzowane (nie
całkiem wykręcane).
Do wymiany kołnierza zużywalnego (28) odkręcić należy jedynie śruby mocujące (29)
kołnierza zużywalnego. Jeśli śruby bezłbowe (30) są wkręcane w ich otwór gwintowy,
to odciągany jest kołnierz zużywalny.

Potrzebne są dwa rodzaje kołnierzy:
– Kołnierz zużywalny ROPA nr art. 100225600 dla walców obracających się w prawo

(bez oznakowania)
– Kołnierz zużywalny ROPA nr art. 100225700 dla walców obracających się w lewo

(oznakowanych 1 rowkiem (1) od strony czoła)

1

Kierunek obrotów odnosi się do patrzenia na stronę czołową kołnierza.
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7.8.4.5 Montaż i ustawianie łożysk walców czyszczących/transportujących

Do montażu i ustawienia łożysk (ustawne łożyska wałeczkowo-stożkowe) na końcach
walców czyszczących i transportujących koniecznie niezbędne jest posiadanie spe-
cjalnych narzędzi. Narzędzia te można nabyć w firmie ROPA pod numerem artykułu
018002400. Tego typu prace są jednak bardzo rzadkie i mogą być wykonywane tylko
przez doświadczonych techników.

7.8.4.6 Wymiana uszczelek labiryntowych (simmerringe) promieniowych
na przekładni

Ponieważ łożyskowanie walców podbieracza, ze względu na jego budowę narażone
jest na zabrudzenia i mimo nielicznych uszczelnień, do kołnierza przekładni może
dostać się z biegiem czasu ziemia. Dlatego też konieczna jest wymiana obydwu
uszczelek labiryntowych promieniowych (ROPA nr art. 246002800) (31), obydwu pier-
ścieni wewnętrznych (ROPA nr art. 240015200) (32) oraz obydwu pierścieni filcowych
(ROPA nr art. 246002600 (33) i ROPA nr art. 246014500) (34) na łożyskowaniu walca
podbieracza po stronie przekładni - ze względów bezpieczeństwa, każdorazowo po
przeładunku ok. 300.000 t.
Do tego celu zdemontować trzeba tuleję zębatą (8), kołnierz odgarniacza brudu (35) i
kołnierz łożyska (36).
Celem demontażu tulei zębatej (8) potrzebne są narzędzia specjalistyczne ROPA
nr art. 018068000.
Usunąć nagromadzony brud na gwincie po wewnętrznej stronie kołnierza odgarniacza
brudu (35).
Przy montażu koniecznie wymienić na nową uszczelkę O-Ring (37) (ROPA
nr art. 412081000) i (38) (ROPA nr art. 412081000).

36 31 35 37 8

32

4

36
35 8

33 34 38
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7.8.4.7 Naspawanie ślimacznicy

Przy ślimacznicy walców transportujących i czyszczących spaw naspawać należy
tylko po ich stronie przenoszącej. Ściegu spawalniczego nie należy w żadnym
wypadku nanosić na bezpośrednio na rurę walca. Cały walec może się wygiąć pod
wpływem ciepła i może stać się w ten sposób nieużyteczny.

1

Zwrócić koniecznie uwagę, aby naniesione spirale (1) na walcach transportujących nie
były wyższe niż maks. 20 mm.

2

Zwrócić koniecznie uwagę, aby naniesione spirale (2) na walcach czyszczących nie
były wyższe niż maks. 18 mm.

Aby uzyskać w miarę gładką powierzchnię naspawanego ściegu i w ten sposób unik-
nąć niepotrzebnych szkód buraka, naspawy te muszą być wykonywane maszynowo.
Prace te mogą być wykonywanie w punktach serwisowych ROPA, tanio i fachowo.

Jako drut spawalniczy polecamy specjalny drut ROPA SCREWTEC o średnicy
1,6 mm. Drutu tego używa się fabrycznie i można go nabyć w postaci rolek o wadze
15 kg nr art. ROPA 017013600.
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7.9 Zgarniacz kopców z zgarniaczem pozostałości

Proszę oczyścić poruszane hydraulicznie elementy z grubych zanieczyszczeń i w
razie potrzeby rurę teleskopową nasmarować smarem.

1

2

(1) Zgarniacz kopców
(2) Zgarniacz pozostałości

Na rurze teleskopowej można wyregulować luz pomiędzy rurą zewnętrzną i rurą
wewnętrzną w następujący sposób:
– Usunąć sześć śrub sześciokątnych (3).
– Luz ustawia się za pomocą blaszek dystansujących (4).
– Ponownie dokręcić sześć śrub sześciokątnych.

3

4
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7.10 Pas denny

Rolki wodzące (1) pasa dennego (całkiem z przodu na wlocie taśmy pasa) wyposa-
żone są w skrobaki (2). Zeskrobują one przyklejoną ziemię. Śruby mocowania skroba-
ków sprawdzać należy raz w tygodniu i należy je wymienić w przypadku, gdy łby śrub
są zbyt mocno zeszlifowane.
Jeśli łby śrub są za bardzo zużyte może to spowodować odpadnięcie skrobaka na
taśmę pasa dennego. Przy tym dojść może do zniszczenia pasa dennego. Tego
rodzaju szkody nie będą regulowane w ramach gwarancji lub rękojmi.
W razie potrzeby należy prawidłowo ustawić skrobaki lub je wymienić na nowe. W
zależności od warunków glebowych należy kilka razy dziennie kontrolować i w razie
potrzeby oczyścić układ prowadzenia pasa dennego. Pas denny należy w razie
potrzeby napinać.

Nie może on być jednak zbyt silnie napięty.
Sprawdzić codziennie, czy wszystkie rolki nośne w kanale pasa dennego są we wła-
ściwym stanie. Jeśli w obrębie osi przedniej znajdują się zepsute, mocno zużyte rolki
lub rolek tych nie ma, to taśma ociera się o oś. Może to doprowadzić do poważnego
uszkodzenia obudowy osi.

Kanał pasa dennego Obszar ten regularnie kontrolować i
czyścić

1
2

(1) Rolka wodząca
(2) Skrobak
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7.10.1 Napinanie pasa dennego

OSTRZEŻENIE

Ryzyko poważnych obrażeń.
Naprężenie pasa dennego może się odbywać tylko przy wyłączonym napędzie i sil-
niku.

– Odstawić maszynę i wyłączyć silnik wysokoprężny.
– Zabezpieczyć maszynę przed przypadkowym uruchomieniem silnika.

Sprawdzać naprężenie pasa dennego tylko wtedy, gdy stół podbierający jest rozłożony
i opuszczony do wysokości roboczej.

Jeśli istnieje konieczność naprężenia pasa dennego zluzować śrubę mocującą rolki
napinającej (2) (z prawej i lewej strony za kołem przednim, na dolnej ścianie rury
ramy) i przy pomocy śruby napinającej (1) rolkę napinającą (2) pociągnąć w dół. Zwró-
cić uwagę na to, aby rolki napinające (2) po obydwu stronach zostały jednakowo prze-
sunięte.

1

2

(1) Śruba napinająca
(2) Rolka napinająca
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Równomierny przesuw
Jeśli pas denny zbyt silnie, jednostronnie naciska na kołnierz boczny kół napędowych,
wyrównać to można przez przesunięcie mocowania silnika hydraulicznego (4) lub
wału napędowego (3).

3 4

7.10.2 Wymiana kół napędowych pasa dennego

UWAGA

Na czas wymienić koła napędowe, nie czekać, aż pas denny przeskoczy!

Koła napędowe należy sprawdzać pod kątem zużycia co najmniej raz na tydzień.
Mocno zużyte koła napędowe prowadzą do przedwczesnego zużycia taśmy pasa den-
nego.

Czas eksploatacji: zależnie od warunków glebowych ok. 60.000 - 140.000t przeła-
dunku.

7.11 Doczyszczarka
W zależności od wyposażenia maszyna posiada doczyszczczarkę taśmą sitową lub 8
walcami czyszczącymi lub odkamieniacz.
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7.11.1 Doczyszczarka taśmą sitową

Taśma doczyszczająca nie może być zbyt mocno naprężona. Powinna ona lekko zwi-
sać pomiędzy rolkami nośnymi taśmy przy biegu w tył.

OSTRZEŻENIE

Ryzyko bardzo poważnych obrażeń przez ruszającą taśmę doczyszczającą!
Napinanie taśmy doczyszczającej można wykonywać tylko wtedy, gdy wyłączony jest
napęd maszyny i silnik.

– Odstawić maszynę i wyłączyć silnik wysokoprężny.
– Zabezpieczyć maszynę przed przypadkowym uruchomieniem silnika.

1 2

2

3

(1) Śruba mocująca
(2) Nakrętka kontrująca
(3) Śruba napinająca

– Zluzować śruby napinające (1) rolek wodzących z lewej i z prawej.
– Celem napięcia pasa odkręcić nakrętki kontrujące (2) na obydwu śrubach napinają-

cych (3) z prawej i lewej strony.
– Nakrętki kontrujące przekręcić na tyle, na ile to konieczne i dokręcić nakrętki kontr-

ujące.
– Należy pamiętać o tym, że obie śruby napinające powinny być tak samo przesta-

wione, po do aby taśma była równomiernie naciągnięta.
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7.11.2 Doczyszczarka 8 walcami

Jeśli walce w doczyszczarce są silnie niewyważone, nie powinny one pracować zbyt
długo, gdyż doprowadzić to może do uszkodzenia zawieszenia doczyszczarki lub jej
ramy.
Montaż i demontaż walców doczyszczających przebiega tak samo jak montaż i
demontaż walców czyszczących w stole podbierającym.

NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Ryzyko bardzo poważnych obrażeń przez ruszające walce doczyszczające!

– Odstawić maszynę i wyłączyć silnik wysokoprężny
– Zabezpieczyć maszynę przed przypadkowym uruchomieniem silnika

Ryzyko upadku!

– Korzystać zawsze z dopuszczonych do użytkowania i bezpiecznych drabinek lub
podestów oraz bezpiecznego pomostu przy pracy nad doczyszczarką walcami.
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Doczyszczarka 8 walcami napędzana jest przez silnik hydrauliczny.
Stan oleju przekładni czołowej sprawdzać należy raz w tygodniu. Kontrola stanu oleju
odbywa się przez wziernik szklany. Jeśli poziom oleju leży ponad środkiem wziernika,
to nie ma potrzeby dolania oleju.
Pierwsza wymiana oleju po 50 godzinach pracy kolejne wymiany są wymagane raz w
roku.

3

2

1

(1) Śruba wlewu oleju
(2) Wziernik
(3) Śruba spustowa oleju

Podczas wymiany oleju należy postępować w następujący sposób:
– Olej wymieniać wyłącznie przy ciepłej przekładni.
– Do wymiany należy przygotować wystarczająco pojemną, olejoodporną beczkę.
– Wykręcić śrubę spustową oleju.
– Odkręcić śrubę wlewu oleju i odczekać do momentu spłynięcia całego oleju.
– Wkręcić ponownie śrubę spustową.
– Napełniać olej przez otwór wlewu do momentu, kiedy poziom oleju osiągnie górny

zakres wziernika.
– Ponownie wkręcić śrubę wlewu oleju.

Zalecany rodzaj oleju: Olej przekładniowy
API GL5, SAE 90

Ilość napełniana: ok. 6,0 litrów
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7.11.3 odkamieniacz

NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Ryzyko bardzo poważnych obrażeń przez ruszającą taśmę doczyszczającą i
walce!
Prace konserwacyjne przy odkamieniaczu można wykonywać tylko wtedy, gdy wyłą-
czony jest napęd maszyny i silnik.

– Odstawić maszynę i wyłączyć silnik wysokoprężny.
– Zabezpieczyć maszynę przed przypadkowym uruchomieniem silnika.

Ryzyko upadku!

– Korzystać zawsze z dopuszczonych do użytkowania i bezpiecznych drabinek lub
podestów oraz bezpiecznego pomostu przy pracy przy odkamieniaczu.
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Taśma doczyszczająca odkamieniacza nie może być zbyt mocno naprężona. Powinna
ona lekko zwisać pomiędzy rolkami nośnymi taśmy przy biegu w tył.

(1) Śruba mocująca
(2) Nakrętka kontrująca
(3) Śruba napinająca

– Zluzować śruby napinające (1) rolek wodzących z lewej i z prawej.
– Celem napięcia pasa odkręcić nakrętki kontrujące (2) na obydwu śrubach napinają-

cych (3) z prawej i lewej strony.
– Nakrętki kontrujące przekręcić na tyle, na ile to konieczne i dokręcić nakrętki kontr-

ujące.
– Należy pamiętać o tym, że obie śruby napinające powinny być tak samo przesta-

wione, po do aby taśma była równomiernie naciągnięta.

Na walcach zwrotnych można ustawić odstęp z prawej i lewej strony względem wal-
ców czyszczących. Należy ustawić odstęp w taki sposób, aby walce czyszczące nie
dotykały walców zwrotnych.

W razie potrzeby za pomocą śruby (4) i nakrętki (5) ustawić pożądany odstęp. Należy
pamiętać o tym, aby śruby były po obu stronach ustawione na taką samą szerokość.
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Na każdym walcu czyszczącym z lewej i z prawej strony ustawić naprężenie wstępne.
Za pomocą naprężenia wstępnego określa się siłę zadziałania walca czyszczącego.
Jeśli ustawi się za małe naprężenie wstępne, może to doprowadzić poluzowanie się
walca czyszczącego również w przypadku buraków. Jeśli ustawi się za duże napręże-
nie wstępne, może to doprowadzić nie poluzowania się walca czyszczącego w przy-
padku kamieni.

– W celu ustawienia naprężenia wstępnego walca czyszczącego poluzować przeciw-
nakrętki (6) na obu śrubach mocujących (7) z prawej i lewej strony.

– Nakrętki kontrujące przekręcić na tyle, na ile to konieczne i dokręcić nakrętki kontr-
ujące.

– Należy pamiętać o tym, że obie śruby napinające powinny być tak samo przesta-
wione, po do aby walec czyszczący był równomiernie naciągnięty.
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7.12 Wysięgnik załadowczy

7.12.1 Napinanie wysięgnika załadowczego

Taśmę przeładowczą należy w razie potrzeby napinać. Napięcie taśmy jest ustawione
prawidłowo, gdy przy całkowicie opuszczonym wysięgniku i przy rozciągniętym prze-
gubie wysięgnika (wysięgnik na całej długości prawie wyprostowany) dolna, wracająca
część taśmy zwisa między rolkami nośnymi ok. 2-3 cm.

Prawidłowo naprężona taśma przeładowcza

Celem naprężenia wysięgnika postępować w następujący sposób:
– Wyłączyć silnik i zabezpieczyć przed przypadkowym włączeniem.
– Zluzować śruby mocujące (1) rolek wodzących z lewej i z prawej.
– Obracać nakrętki (2) na prętach napinania (3) z lewej/prawej do momentu, aż rolki

wodzące z lewej/prawej strony przesunięte zostaną na wystarczającą odległość do
tyłu.

– Skontrować nakrętki (2) na pręcie napinania (3) z lewej/prawej.
– Dokręcić śruby napinające (1) rolek wodzących z lewej i z prawej.
– Zwrócić uwagę, aby obydwie strony taśmy były jednakowo naciągnięte, aby taśma

nie ruszała tylko z jednej strony i nie uszkodziła się.

112
2

3
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Jeśli taśma przeładowcza biegnie krzywo można to wyrównać ustawiając nakrętki
napinające (4) na podporze ukośnej (5) na wyrzutniku.

45

Ścianki boczne wysięgnika zbudowane są z odpornych na zużycie płyt z tworzywa
sztucznego (6). Są one tak skonstruowane, że w razie potrzeby można je bardzo
szybko 4 razy obrócić.

6
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7.12.2 Napędy obrotowe ramienia wychylnego i ramienia wysięgnika
załadowczego

Napęd obrotu ramienia wychylnego i ramienia wysięgnika załadowczego następuje
hydraulicznie za pośrednictwem dwóch napędów łańcuchowych. Łańcuchy te są napi-
nane automatycznie przez siłowniki hydrauliczne.

NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Ryzyko bardzo poważnych obrażeń przez napędy łańcuchowe!

– Odstawić maszynę i wyłączyć silnik wysokoprężny.
– Zabezpieczyć maszynę przed przypadkowym uruchomieniem silnika.

Ryzyko upadku!

– Korzystać podczas prac przy napędach ramienia wychylnego i ramienia wysięgnika
załadowczego zawsze z dopuszczonych do użytkowania i bezpiecznych drabinek
lub podestów oraz bezpiecznego pomostu.

– Nie wspinać się na maszynę.

Napęd obrotu wysięgnika załadowczego

Ustawić w razie potrzeby szczotki smarowania (1) i upewnić się, czy powierzchnie
kontaktu ogniw łańcucha i koła zębatego są nasmarowane.

1
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Raz do roku sprawdzić zużycie łańcuchów w sposób opisany poniżej i wymienić łań-
cuch, gdy granica ich zużycia (305 mm) została osiągnięta.

Maks. 305 mm

NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Ryzyko śmiertelnych obrażeń spowodowanych niekontrolowanym ruchom
ramienia wychylnego i wysięgnika załadowczego związanych z przeskakującym
łańcuchem napędowym.

– Natychmiast wyłączyć maszynę i celem usunięcia usterki wezwać personel
fachowy.

Napęd łańcuchowy ramienia wychylnego
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7.12.2.1 Łańcuch prowadzenia energii podwozie do ramienia wychylnego
doczyszczarki

Punkty obrotowe łańcucha prowadzenia energii są wolne od konserwacji. Jeśli sły-
szalne jest skrzypienie, to proszę punkty obrotowe nasmarować lekko olejem.

1

(1) Łańcuch prowadzenia energii
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7.12.2.2 Regulacja śrub zderzakowych blokady ramienia przeciwwagi

Jeśli blokada nie jest wystarczająco sztywna to trzeba nastawić śruby zderzakowe (1).
W tym celu należy zluzować nakrętki kontrujące (2) na śrubach zderzakowych i śruby
nastawić w ten sposób, aby nie było tu żadnego luzu.

1 1

2

Blokada ramienia przeciwwagi

1
1

2
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7.13 Układ hamulcowy

Oś przednia hamowana jest przez uruchamiany sprężonym powietrzem hamulec bęb-
nowy. Oś tylna hamowana jest przez uruchamiany hydraulicznie hamulec bębnowy.
Dwa wzajemnie od siebie niezależne układy hamulcowe gwarantują maksymalne bez-
pieczeństwo, nawet jeśli jeden z tych układów ulegnie awarii.

Po myciu maszyny należy hamulce "wysuszyć podczas jazdy". Jeśli maszyna urucha-
miana będzie z zamarzniętymi hamulcami (lód spowodowany zamarzaniem wody)
może to doprowadzić do poważnego uszkodzenia układu hamulcowego!
Przez przystąpieniem do jazdy zawsze sprawdzić hamulce!

NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Jeśli w trakcie wykonywania prac przeglądowych, naprawczych i kontrolnych
popełni się błąd, to może to spowodować zagrożenie życia kierowcy i innych
uczestników ruchu drogowego.

Wszelkie prace związane z ustawianiem hamulców i ich naprawą może wykony-
wać wyłącznie odpowiednio przeszkolony personel, który z uwagi na wykształcenie
pewnie obchodzi się z hamulcami pneumatycznymi.

1

(1) Oś przednia pneumatycznie

2

(2) Cylinder kombi pneumatycz-
nie/hydraulicznie

3
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(3) Oś tylna z hydraulicznie urucha-
mianym hamulcem bębnowym

7.14 Klimatyzacja i wentylacja

Możliwa przyczyna zbyt słabej mocy chłodzenia klimatyzacji

– Kondensator klimatyzacji zanieczyszczony.
Pomoc: wyczyścić kondensator klimatyzacji.

– Za mała ilość środka chłodzącego w obiegu:
Pomoc: Pomóc może jedynie specjalistyczny personel posiadający specjalne
narzędzia.

– Kratka obiegowa powietrza w kabinie kierowcy jest zamknięta. 
Pomoc: otworzyć kratkę obiegową.

– Filtr obiegowy powietrza w kabinie kierowcy jest zanieczyszczona. 
Pomoc: oczyścić filtr obiegowy.

Jeśli ogrzewanie lub wentylacja nie pracuje z pełną mocą nawet przy otwartej kratce
obiegowej powietrza, najczęstszej przyczyny należy doszukiwać się w zapchanych fil-
trach. Dlatego zawsze trzeba czyścić oba filtry.

7.14.1 Kondensator klimatyzacji

2

(2) Kondensator klimatyzacji

– Sprawdzać codziennie kondensator (2) klimatyzacji pod kątem zabrudzeń.
– Oczyścić z razie potrzeby sprężonym powietrzem lub strumieniem wody.
– W żadnym razie nie wolno używać do tego myjek wysokociśnieniowych.
– Celem czyszczenia odchyla się kondensator (2) wraz z tunelem nawiewnym wenty-

latora do góry.

OSTROŻNIE

Ryzyko obrażeń i skażenia środowiska naturalnego.
Prace konserwacyjne klimatyzacji, podczas których konieczna jest ingerencja w
obwód czynnika chłodzącego (np. uzupełnienie czynnika chłodzącego, wymiana osu-
szacza zbiorczego itp.) może przeprowadzić wyłącznie autoryzowane przedsiębior-
stwo specjalistyczne.
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7.14.2 Filtr obiegowy powietrza

Filtr obiegowy powietrza (1) znajduje się za fotelem kierowcy pod pokrywą w podłodze
kabiny.

1

2

Filtr należy w razie potrzeby oczyścić. W
tym celu należy:

– Zdjąć pokrywę. W tym celu przekrę-
cić elementy mocujące o 90° w kie-
runku przeciwnym do ruchu wskazó-
wek zegara.

– Wyjąć filtr obiegowy powietrza (1) do
góry przy łączniku(2).

– Filtr obiegowy powietrza przedmuchać
sprężonym powietrzem.

– Ponownie włożyć oczyszczony filtr
obiegowy powietrza. Jednocześnie
zwrócić uwagę na kierunek przepływu.
Nadrukowana strzałka (3) na filtrze
musi być skierowana do przodu wzglę-
dem szyby przedniej.

– Ponownie zamontować pokrywę.

Ten element filtrujący
(nr art. ROPA 352042200) należy w każ-
dym wypadku wymieniać raz w roku.

3

7.14.3 Filtr ssania świeżego powietrza

Filtr ssania świeżego powietrza (1) znajduje się w kabinie kierowcy z prawej strony na
zewnątrz na ścianie tylnej kabiny.
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Filtr należy w razie potrzeby oczyścić. W tym celu należy:

– Zdjąć pokrywę.
– Dokręcić śrubę radełkowaną i wyciągnąć filtr z ramy mocującej.
– Przeczyścić element filtrujący sprężonym powietrzem.
– Przeczyszczony element filtrujący włożyć ponownie w ramę mocującą i zamoco-

wać śrubą radełkową.
– Założyć pokrywę.

Ten element filtrujący (nr art. ROPA 352033200) należy w każdym wypadku wymie-
niać raz w roku.

1

7.14.4 Odpływ kondensatora

1

(1) Odpływ kondensatora

Regularnie sprawdzać odpływ kondensatu z klimatyzacji w dolnej części kabiny. Jeśli
pojawia się problem z wypływem wody, odpływ kondensatora należy oczyścić.
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7.14.5 Obwód czynnika chłodzącego

1

(1) Osuszacz zbiorczy

UWAGA

Wskazówka dla warsztatów specjalistycznych!
W przypadku wymiany lub uzupełnienia czynnika chłodzącego należy stosować olej
Fuchs Reniso PAG46 (nr art. ROPA 435004600). W żadnym wypadku nie wolno wpro-
wadzać do układu klimatyzacji domieszek innych olejów. W obiegu środka chłodzą-
cego znajduje się 250 ml oleju.
Typ czynnika chłodzącego: R134a, ilość napełniana ok. 1750 gramów.

Prace konserwacyjne, które należy przeprowadzać raz w roku:

– Kontrolę i ewentualną naprawę klimatyzacji należy zlecić autoryzowanemu przed-
siębiorstwu specjalistycznemu.
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Prace konserwacyjne, które należy przeprowadzać co dwa lata:

– Wymianę czynnika chłodzącego i osuszacza zbiorczego (1)
(nr art. ROPA 352041500) zlecić autoryzowanemu przedsiębiorstwu specjalistycz-
nemu.

Firma ROPA dodaje do czynnika chłodzącego środek fluorescencyjny. Dzięki temu
można szybko zauważyć ewentualnie pojawiające się nieszczelności klimatyzacji, co
pozwala obniżyć koszty dodatkowe.

2

(2) Złącze serwisowe osuszacza zbiorczego
(3) Złącze serwisowe na kompresorze klimatyzacji

3
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7.15 Konserwacja akumulatora

W trakcie sezonu należy przynajmniej 1 x w tygodniu sprawdzić poziom kwasów w
akumulatorach pojazdu.

OSTRZEŻENIE

Ryzyko poparzenia.
Kwasy z akumulatorów mogą wywołać niebezpieczne podrażnienia na skórze i w dro-
gach oddechowych.

– W trakcie prac z akumulatorami kwasowymi należy mieć na sobie odpowiednie
ubranie ochronne (okulary ochronne, kwasoodporne rękawice, fartuch).

– Unikać kontaktu skórnego z kwasem z akumulatora.
– Unikać również wdychania oparów kwasów.
– W trakcie pracy zapewnić wystarczającą wentylację pomieszczenia.
– W przypadku kontaktu skórnego z kwasem zanieczyszczone partie skóry przemyć

natychmiast wodą. Następnie bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem.

W razie potrzeby dolać tyle destylowanej wody, aż poziom kwasu będzie sięgał 10mm
nad górną krawędzią płytek.
Napełniaczem akumulatora z automatyką stanu napełnienia (ROPA
nr art. 015036400) wykona się to szybko i pewnie.

398 / 500



Przeglądy techniczne i konserwacja
Waga

7.16 Waga

WSKAZÓWKA

Śruby mocujące (M16) (2) komórek wagowych i należących do nich rolek nie należy w
żadnym wypadku luzować wkrętarką udarową, bo można przy tym zniszczyć komórki
wagowe. To samo dotyczy stosowania dużej siły przy użyciu klucza do śrub.

Jeśli istnieje konieczność wymiany rolki na komórce wagowej to należy wymienić rów-
nież rolkę na drugiej komórce wagowej. Dodatkowo wymienić należy również rolki
przed i za komórką wagową (konieczność jednakowej średnicy). Zwrócić przy mon-
tażu rolek koniecznie uwagę na to, aby cztery znajdujące się obok siebie rolki były na
takiej samej wysokości (patrz ilustracja - czerwona linia).

Zalecamy położyć listwę lub podobny przedmiot na wszystkie cztery rolki lub napiąć
sznurek. Ustawić wszystkie rolki na jednakowej wysokości. Celem wyrównania sto-
sować należy dostarczone podkładki dystansujące (1). Wszystkie blaszki dystansu-
jące (1), które nie zostały wykorzystane do wyrównania wysokości między mocowa-
niem rolki i komórką wagową należy podłożyć pod łby śrub. Jeśli się tego nie wykona,
to komórki wagowe będą pracowały nieprawidłowo, ponieważ koniec śrub mocujących
opierać się będzie na otworze nieprzelotowym komórki wagowej.

Komórka ważąca HBM Komórka ważąca Flintec

Jeśli istnieje konieczność wymiany komórki wagowej, to musi to wykonać personel
specjalistyczny.
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7.17 Przerwa w pracy przez dłuższy czas

Jeśli maszyna unieruchomiona zostaje na czas około czterech miesięcy to koniecznie
należy wyłączyć przełącznik główny akumulatora. Dodatkowo w szafce centralnego
okładu elektrycznego wyjąć należy bezpiecznik F03 (1), ponieważ zegar do progra-
mowania ogrzewania postojowego funkcjonuje także przy wyłączonym przełączniku
głównym akumulatora.

WSKAZÓWKA

Przy wyciągniętym bezpieczniku F03 przekaźnik akumulatora nie może ani od- ani
przyłączać, ponieważ brakuje mu również prądu stałego. Dlatego też przed wyciągnię-
ciem bezpiecznika F03 przekaźnik akumulatora musi być otwarty!

W tym celu:
– Doprowadzić stacyjkę do pozycji 0.
– W maszynie wyłączyć wyłącznik główny akumulatora, odczekać 6 minut. Przekaź-

nik akumulatora otworzy się z wyraźnie słyszalnym odgłosem "klak". Sprawdzić
koniecznie, czy przekaźnik akumulatora jest faktycznie otwarty (zielone lampki LED
w R-Touch nie palą się, gdy włączony jest zapłon).

– Teraz wyjąć bezpiecznik F03.
– Przed ponownym włączeniem przełącznika głównego akumulatora wsadzić należy

bezpiecznik F03.

1

W przypadku, kiedy maszyna nie będzie pracowała przez okres dłuższy niż cztery
tygodnie, należy przeprowadzić następujące prace:

– Maszynę dokładnie umyć. W trakcie mycia unikać polewania wodą łożysk i rolek
nośnych.

– Spuścić wodę ze zbiorników sprężonego powietrza.
– Posmarować wszystkie miejsca w maszynie wymagające smarowania.
– Włączyć układ centralnego smarowania przy załączonym napędzie na przynaj-

mniej 2 cykle.
– Spryskać całą maszynę olejem antykorozyjnym. Zwrócić uwagę na to, aby olej lub

smar nie dostał się na opony.
– Posmarować tłoczyska i kolby siłowników hydraulicznych.
– Ustawić maszynę w suchym i zabezpieczonym przed warunkami pogodowymi

miejscu, najlepiej w hali.
– W przypadku możliwości wystąpienia mrozów spuścić należy kompletnie wodę z

systemu wodnego.
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OSTRZEŻENIE

Ryzyko poparzenia.
Kwasy z akumulatorów mogą wywołać niebezpieczne podrażnienia na skórze i w dro-
gach oddechowych.

– W trakcie prac z akumulatorami kwasowymi należy mieć na sobie odpowiednie
ubranie ochronne (okulary ochronne, kwasoodporne rękawice, fartuch).

– Unikać kontaktu skórnego z kwasem z akumulatora.
– Unikać również wdychania oparów kwasów.
– W trakcie pracy zapewnić wystarczającą wentylację pomieszczenia.
– W przypadku kontaktu skórnego z kwasem zanieczyszczone partie skóry przemyć

natychmiast wodą. Następnie bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem.

– Wymontować akumulatory. Należy je przechowywać w chłodnym, suchym i za-
bezpieczonym przed mrozem miejscu. Przed ich zmagazynowaniem sprawdzić
poziom kwasu i w razie potrzeby uzupełnić wodą destylowaną. Przed zmagazy-
nowaniem akumulatory należy naładować do pełna. W trakcie magazynowania
akumulatorów sprawdzać napięcie raz w miesiącu i w razie potrzeby doładować.
Posmarować bieguny akumulatorów specjalnym smarem.

NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Ostrzeżenie przed groźbą eksplozji!
W przypadku, kiedy akumulatory kwasowe będą niefachowo ładowane nieodpowied-
nimi ładowarkami lub przy użyciu zbyt wysokich napięć, może dojść do zbierania się
gazu. Gaz ten jest łatwopalny i może eksplodować.

– Pamiętać o zachowaniu właściwego napięcia ładowania.
– Akumulatory należy ładować wyłącznie w dobrze wentylowanych miejscach.
– Surowo zabrania się palenia papierosów, używania ognia lub otwartych źródeł

światła.

Żywotność akumulatorów:
W celu zagwarantowania gotowości akumulatorów do uruchomienia maszyny w przy-
padku ich składowania przez okres ponad 2 tygodni należy stosować się do następu-
jących wskazówek:

– Skontrolować poziom płynu. Jeżeli jest on zbyt niski, użyć do uzupełnienia poziomu
do maksymalnego oznaczenia wyłącznie destylowanej wody.

– Współczynnik rozładowania wynosi około 0,2 % pojemności znamionowej/dzień
przy 20°C.

– Regularnie kontrolować gęstość kwasu w celu uniknięcia głębokiego rozładowania
akumulatorów. Jeżeli gęstość jest niższa od 1,21 kg/l, akumulatory należy dołado-
wać. Zalecany prąd ładowania wynosi 1/10 pojemności.

– Mocno rozładowane akumulatory tworzą siarczek ołowiu. W takiej sytuacji nie ma
możliwość regeneracji poprzez doładowanie.

– W przypadku zasiarczonych akumulatorów, które można rozpoznać po srebrnym
osadzie na płytkach i mętnym kwasie, wygasają roszczenia gwarancyjne. Takie
akumulatory nie są również objęte rękojmią, ponieważ przyczyną tych uszkodzeń
są zaniedbania w zakresie należytej konserwacji.
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7.17.1 Przepisy Mercedes-Benz dotyczące unieruchamiania silnika

W czasie tymczasowego unieruchomienia maszyny napędzanej olejem napędowym
B07 (olej napędowy z 7% udziału oleju napędowego bio) może dojść do zaklejenia
zaworu regulującego ilość paliwa.

Czynności do wykonania przy unieruchomieniu systemów silnikowych
OM936/471/473 na okres do 6 miesięcy
Aby zapobiec gromadzeniu się osadów spowodowanych 7 % udziałem bio paliwa w
oleju napędowym Diesla i będących tego skutkiem szkód lub problemów przy urucho-
mieniu należy oprócz zaleceń w instrukcji obsługi Mercedes-Benz przestrzegać nastę-
pujących punktów:

– Co miesiąc należy uruchomić silnik na ok. 10 minut mit maks. 900 min-1, z załą-
czoną klimatyzacją i dołączonym ogrzewaniem.

– Przed uruchomieniem koniecznie sprawdzić stan oleju silnikowego i stan płynu
chłodnicy. Dodatkowo należy odwodnić separator wody na silniku i na filtrze wstęp-
nym paliwa.

– Przed startem lub podczas pracy silnika zwracać koniecznie uwagę na ciśnienie
oleju i temperaturę środka chłodniczego i oleju.

WSKAZÓWKA

Takie comiesięcznie uruchamianie silnika nie jest konieczne, gdy system silnika zasi-
lany i unieruchomiony był paliwem wolnym od FAME (olej napędowy Diesla B0). Jeśli
system silnika przedtem zasilany był normalnym paliwem zgodnie z DIN EN 590 z
7 % udziałem oleju napędowego, wystarczy wypompować z baku resztę tego paliwa
i zatankować paliwo B0 w wystarczającej ilości, jednak nie mniej niż 50 l . Przed unie-
ruchomieniem silnik pracować musi z tym paliwem co najmniej przez 30 min. dzięki
czemu przepłukane zostaną wszystkie elementy prowadzące paliwo.

Wymagania B0 spełniają obecnie np. paliwa Aral Ultimate Diesel i BP Ultimate Diesel.

Takie działania odnoszą się do instrukcji obsługi Mercedes-Benz stan 01-14 wymienio-
nych wyżej typów silników.
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7.18 Demontaż i utylizacja
Jeśli maszyna po zakończeniu jej użytkowania nie zostanie prawidłowo zutylizowana
to może dojść do wypadków i zatrucia środowiska naturalnego.

Zagrożenia spowodowane są przez:
Olej hydrauliczny/silnikowy
Smary/środki eksploatacyjne
Płyn chłodnicy/środek chłodzący
Paliwo
Akumulatory
Znajdujące się pod ciśnieniem nośniki/zbiorniki
Resztki energii
Ruchome elementy

– Utylizację i demontaż maszyny zlecić należy koniecznie wyspecjalizowanym w tym
zakresie przedsiębiorstwom, zgodnie z panującymi przepisami i normami.

– Pamiętać należy o krajowych przepisach bezpieczeństwa w zakresie demontażu
maszyn.

– Nosić osobiste środki ochrony.
– W przypadku wszystkich prac w układzie hydraulicznym lub przy zbiornikach

ciśnieniowych należy wcześniej zredukować ciśnienie w układzie do zera.
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O awariach lub sytuacjach niebezpiecznych użytkownik jest informowany wizualnie
poprzez komunikat ostrzegawczy na terminalu R-Touch oraz dźwiękowo przez ostrze-
gawcze dźwięki. W sytuacjach niebezpiecznych poszczególne funkcje mogą zostać
zablokowane.

Awarie, przyczyny i pomoc opisane są na R-Touch rozdział 6.

8.1 Wyłączniki bezpieczeństwa

Maszyna zapewnia użytkownikowi i materiałowi najwyższy możliwy poziom bezpie-
czeństwa. Wyłączniki bezpieczeństwa w kabinie kierowcy blokują poszczególne funk-
cje maszyny po opuszczeniu kabiny przez kierowcę. W przypadku braku możliwo-
ści wykonania danej funkcji z kabiny kierowcy lub kiedy wyłączniki są zablokowane,
należy w pierwszej kolejności sprawdzić, czy otwarta jest lewa konsola joysticka, czy
złożona jest w górę ścianka tylna podestu i czy pokrywa komory silnika oraz pałąk
bezpieczeństwa na wejściu są zamknięte.

Jeśli usterka nie daje się usunąć w ten sposób, należy sprawdzić w odpowiednich
rozdziałach niniejszej instrukcji obsługi uszkodzone lub niedziałające podzespoły. W
instrukcji można znaleźć wskazówki dotyczące zabezpieczających układów przełącza-
jących oraz możliwych przyczyn usterki. Tam znajdują sią wskazówki dotyczące wyłą-
czeń bezpieczeństwa i pokazane możliwe przyczyny usterek.

OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo najcięższych obrażeń lub uszkodzenia maszyny.

– Wyłączyć mechanizmy zabezpieczające, blokady zabezpieczające lub przełączniki
zabezpieczające. Może to skutkować poważnymi obrażeniami.

– Nigdy nie przeprowadzać prób działania w przypadku braku wiedzy na temat
zasięgu takich prób.

– Zadbać o to, aby podczas wyszukiwania usterek lub usuwania usterek obecna była
ewentualnie druga osoba, która na tyle zna obsługę maszyny, że może ją natych-
miast wyłączyć, jeśli pojawi się zagrożenie.

– Już w razie najmniejszych wątpliwości skorzystać z pomocy przeszkolonego perso-
nelu specjalistycznego lub skonsultować się z personelem serwisowym ROPA.

– Nie naprawiać maszyny, jeśli się nie ma niezbędnej wiedzy fachowej ani doświad-
czenia.

W przypadku skontaktowania się z przedstawicielem handlowym lub producentem
poprzez radio lub telefon istnieje możliwość przeprowadzenia zaawansowanej zdal-
nej diagnozy usterki przy pomocy menu Diagnostyka na terminalu R-Touch. Ze wzglę-
dów bezpieczeństwa poszczególne punkty menu są zablokowane dla użytkownika. W
przypadku niefachowej obsługi może dojść do groźnych dla życia obrażeń osób lub
poważnych uszkodzeń w maszynie, których skutkiem będą drogie naprawy.
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8.2 Układ elektryczny

8.2.1 Bezpieczniki topikowe

Bezpieczniki elektryczne znajdują się w konsoli fotela, w skrzynce centralnego układu
elektrycznego na zewnątrz po prawej stronie podestu kabiny. W maszynie zastoso-
wano głównie dostępne w handlu bezpieczniki ze wtykiem płaskim (bezpieczniki topi-
kowe).

Naklejki po wewnętrznej stronie blach osłaniających oznaczają rozmieszczenie
poszczególnych bezpieczników. Dodatkowo w szafce centralnego układu elektrycz-
nego w gniazdach przełącznika bezpieczników rezerwowych znajdują się trzy elektro-
niczne bezpieczniki automatyczne.

Można je wykorzystać podczas szukania usterek. W tym celu odpowiedni bezpiecznik
elektroniczny należy umieścić w miejscu przepalonego bezpiecznika topikowego. W
przypadku przeciążenia (np. zwarcie) następuje uruchomienie automatu. Bezpiecznik
załącza się ponownie po naciśnięciu przycisku zwalniającego.

W centralnym układzie elektrycznym

408 / 500



Awaria i pomoc
Układ elektryczny

8.2.2 Lista bezpieczników (bezpieczniki topikowe)

Bezpieczniki główne w skrzyni akumulatora

1

2

W skrzyni akumulatorów znajdują się bezpieczniki główne (Bezpieczniki-Mega-Fuse).
F01 (1) zasila centralny układ elektryczny i konsolę siedzenia w kabinie kierowcy.
F02 (2) zasila dużą część oświetlenia.
To, czy bezpieczniki te są sprawne sprawdzić można odpowiednim przyrządem (kon-
trolerem przepustu).

Nr. Ampery Funkcja

F01 125 Zasilanie centralnego układu elektrycznego X1

F02 125 Zasilanie oświetlenia X2

Bezpieczniki F03 do F69 centralnego układu elektrycznego

1

Elektroniczne bezpieczniki samoczynne (1) celem szukania błędów
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Nr. Ampery Funkcja

F03 10 Włącznik główny akumulatora, oświetlenie dra-
binki, zegar ogrzewania postojowego Zacisk 30

F04 15 Kl. 30 A403 CPC4 Mercedes

F05 15 Kl. 30 A02 komputer ESR B

F06 15 Kl. 30 A02 komputer ESR B

F07 15 Kl. 30 A03 komputer ESR C

F08 15 Kl. 30 A03 komputer ESR C

F09 40 Kl. 30 A435 MCM Mercedes

F10 15 Kl. 30 A22 I/O-Moduł II

F11 15 Kl. 30 A23 I/O-Moduł III

F12 15 Kl. 30 A24 I/O-Moduł IV

F13 15
24 V Gniazdko tył
Oświetlenie wewnętrzne centralnego układu elek-
trycznego

F14 15 Dmuchawa ogrzewania przy ogrzewaniu postojo-
wym

F15 15 Kl 30 Ogrzewanie postojowe

F16 3 Urządzenie sterujące klimatyzacji przy ogrzewa-
niu postojowym

F17 15 Kl. 30 A21 I/O-Moduł I

F18 15 Kl. 30 A01 komputer ESR A

F19 15 Kl. 30 A01 komputer ESR A

F20 40 Kl. 30 A95 ACM Mercedes

F21 15 Kl. 30 A34 I/O-Moduł V

Zacisk
30
od X1

F22 15 Gniazdko 24V rama silnika

F23 10 Światła awaryjne

F24 15 Światło obrysowe

F25 15 K12 Reflektor dach

F26 15 K13 Reflektor układ czyszczenia/wysięgnik zała-
dowczy

F27 10 Przetwornica

Zacisk
30
od X2

F28 7,5 Światło postojowe, prawe przód, lewe tył

F29 7,5 Światło postojowe, lewe przód, prawe tył, oświe-
tlenie przełączników.

od światła
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Nr. Ampery Funkcja

F30 15 Kl.30 RK Konsola dachowa

F31 10 Wycieraczka tył

F32 10 Wycieraczka dzwi

Zacisk
30
od X2

F33 10 Wycieraczka lewa strona

F34 10 Wycieraczka prawa strona

F35 15 Zasilanie światło drogowe

Zacisk
30
od X2

F45 10 Zasilanie 12V

F40 15 Sygnał cofania

F60 15 Wycieraczki szyby przedniej

F61 15 Dmuchawa kabiny

F62 10 Światła awaryjne

F63 15 Centralne smarowanie, osuszacz powietrza

F64 3 Kl. 15 prądnicy, wyłącznik główny akumulatora

F65 3 A19 Urządzenie sterujące klimatyzacji

F66 5 Sensor zbiornika oleju B81/B82

F67 3 Waga CAN-BUS Pfreundt

F68 10 Kl. 15 A435 MCM Mercedes, A95 ACM Mercedes

F69 15 Ogrzewanie filtr wstępny paliwa

Zacisk 15
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Bezpieczniki w konsoli fotela kierowcy

Nr. Ampery Funkcja

F50 10 Kl. 30 A07 Kolorowy terminal

F51 7,5 Gniazdko 24V
Zacisk 30

od F01

F53 7,5 Światło mijania

F54 7,5 Światło drogowe
od światła

F55 15 Pompowanie fotela, podgrzewanie fotela

F56 10 Przełącznik główny - sterowanie

F57 10 Przełącznik wielofunkcyjny przy kierownicy

F58 wolny REZERWA Kl 15

F110 3 Kl.15 System wideo

Zacisk 15
po K01

F59 7,5 Zac. 15 ESR, Terminal kolorowy, joystick, ele-
menty obsługi

Kl15 od S50
bezpośrednio

8.2.3 Bezpieczniki elektroniczne

1

Bezpieczniki F70r do F97r są samopowrotnymi bezpiecznikami elektronicznymi. Kiedy
w bezpieczniku świeci się dioda (LED) (1), oznacza to jego przeciążenie i następuje
odłączenie zasilania prądowego do podłączonego do bezpiecznika podzespołu.
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8.2.4 Lista samoczynnych elektronicznych bezpieczników z diodą LED

Nr. Funkcja Położenie w maszynie

B26 DS Napęd jazdy do przodu
F70r

B61 DS Ciśnienie hamulca roboczego

B20 DS Walce stołu podbierającego
F71r

B21 DS Walce czyszczące 4 krotne

B22 DS Układ czyszczenia
F72r

B27 DS Osie dodatkowe

B68 DS Odciążenie stołu podbierającego prawa
F73r

B69 DS Odciążenie stołu podbierającego lewa

B377 DS Ciśnienie paliwa
F74r

B60 DS Ciśnienie powietrza w zbiorniku

B84 DS Napęd jazdy w tył
F75r

B85 DS Sprzęgło PVG

B80 DS Pompa kierowania awaryjnego
F76r

B94 Sensor Zgarniacz kopców Teleskop

B46 Sensor zbiornika paliwa
F77r

B67 DS Odciążenie stołu podbierającego środek

B638 Ciśnienie paliwa filtr drobny Mercedes
F78r

B83 DS Walce transportujące- stół podbierający

B01 Czujnik wychylenia koła przednia oś
F79r

B02 Czujnik wychylenia koła tylna oś

W szafce centralnego
układu elektrycznego
24 V
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Nr. Funkcja Położenie w maszynie

Czujniki pracujące pod napięciem 8,5 Volt, napięcie z A02

--- B40 Temp. oleju hydraulicznego bezpośrednio od
A02/23, przez R09

B86 Czujnik ramię przeciwwagi prawa/lewa
F80r

---

B47 Prędkość jazdy (wariant 2 silniki jazdy)
F81r

---

B73 Wysokość kabiny
F82r

B87 Czujnik przeciwwaga podnieś/opuść

B32 Czujnik pedał jazdy (bezpieczeństwo)
F83r

---

B34 Czujnik wysokości wysięgnika załadowczego
F84r

B35 Czujnik przegub wysięgnika załadowczego

B51 Czujnik smarowania PVG
F85r

B47 Prędkość jazdy (wariant 1 silnik jazdy)

w szafce centralnego
układu elektrycznego
8,5 V

Nr. Funkcja Położenie w maszynie

Czujniki pracujące pod napięciem 8,5 Volt, napięcie z A03

B62 Prędkość obrotów walców stołu podbierają-
cego prawa stronaF86r
---

B63 Prędkość obrotów walców stołu podbierają-
cego lewa stronaF87r
---

B64 Obroty 4 walców czyszczących prawa
F88r

B10 Czujnik głębokości podbierania

B65 Obroty 4 walców czyszczących lewa
F89r

B66 Obroty doczyszczarki

B09 Czujnik pedał jazd (praca)
F90r

---

w szafce centralnego
układu elektrycznego
8,5 V
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Nr. Funkcja Położenie w maszynie

Czujniki pracujące pod napięciem 8,5 Volt, napięcie z A01

B74 Prędkość obrotów walców transportujących -
prawa strona

F91r
B75 Prędkość obrotów walców transportujących -
lewa strona

B76 Składanie stołu podbierającego R
F92r

B77 Składanie stołu podbierającego L

B72 Obroty pasa dennego
F93r

B08 Sensor Zgarniacz kopców - boki

B70 Sensor Zgarniacz kopców -wysokość
F94r

B71 Obroty wysięgnik załadowczy

B88 Blokada ramienia przeciwwagi
F95r

B89 Doczyszczarka tył wychyl

B180 Wysok. pałąk taśma przeład. podpora
transportowaF96r
B79 Sensor pozycja fotela

B95 Sensor zgarniacz pozostał. Obrót
F97r

B96 Sensor stanu wody zbiornika wody

w szafce centralnego
układu elektrycznego
8,5 V
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8.3 Lista przekaźników

Nr. Nazwa Położenie
w maszynie

Uwagi Nr art.

K03 Przekaźnik kierunkowskazów Konsola
dachowa

Czujnik kierunkowskazów 320087100

K01 Przekaźnik obciążenia głów-
nego zac. 15

Przekaźnik obciążenia złącze 15
70 A

320009900

K04 Przekaźnik moduł dmu-
chawy/ogrzewanie postojowe

320015400

K06 Przekaźnik wycieraczek włącza przedni silnik wycieraczek 320057300

K07 Przekaźnik centralnego sma-
rowania

Włącza pompę centralnego smaro-
wania

320015400

K08 Przekaźnik wycieraczek szyb
bocznych lewa

włącza lewą wycieraczkę szyb
bocznych

320015400

K09 Przekaźnik wycieraczki szyb
bocznych prawa

włącza prawą wycieraczkę szyb
bocznych

320015400

K10 Przekaźnik wycieraczek szyb
tylnych

włącza wycieraczkę szyby tylnej 320015400

K11 Przekaźnik wycieraczek szyby
drzwi

włącza wycieraczkę szyby drzwi 320015400

K12 Reflektory dach włącza 4 szt. reflektory dachu z
przodu

320015400

K13 Reflektory układ czyszcze-
nia/wysięgnik załadowczy

włącza reflektory układ czyszcze-
nia/wysięgnik załadowczy

320015400

K15 Przekaźnik sygnał cofania dla sygnału cofania + przełączanie
wideo

320015400

K17 Przekaźnik sterownika klimaty-
zacji/ogrzewanie postojowe"

dla przełączania sterownika klimaty-
zacji Kl.15 na Kl.30

320015400

K19 Przekaźnik świateł obryso-
wych

w szafce cen-
tralnego układu
elektrycznego

przełącza wszystkie światła obry-
sowe

320015400

K43 Przekaźnik akumulatora W skrzyni aku-
mulatora

Główny włącznik akumulatora, elek-
tryczny

320076200
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8.4 Kolorowe kody okablowania elektrycznego
Kolorowe kody okablowania elektrycznego

brązowy Masa

czerwony Zacisk 30 (prąd trwały)

różowy Zacisk 15 (prąd zapłonowy)

żółty 8,5 V

fioletowy 12 V

niebieski Przewody sygnału cyfrowego (WŁĄCZ/WYŁĄCZ)

zielony Przewody sygnału analogowego (zmienne wartości czujników)

szary Wszystkie lampy „E”, żarówki oraz urządzenia ostrzegawcze
„H” (brzęczyk)

biały Silniki elektryczne i wewnętrzne okablowanie, pozostałe

pomarań-
czowy

Przewody sterujące do wszystkich zaworów oraz magnesów
(wszystkie „Y")

Cecha szczególna: skręcane kable
Biały (skręcany) = CAN-high
Brązowy (skręcany) = CAN-low
Razem skręcone = CAN-BUS przewód danych
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8.5 Szukanie awarii na terminalu R-Touch

Suma dniowa

Wartość za mała

B34 Czujnik wysokości wysięgnika załadowczego

Awarie w pracy maszyny są częściowo pokazywane na terminalu R-Touch w postaci
symboli ostrzegawczych. W przypadku problemów z układem elektrycznym lub podze-
społami elektronicznymi pokazywane są dane podzespoły z podaniem ich nazwy.

Przykład:

= Problem komunikacji ze sterownikiem A03 = komputer
ESR C (patrz poniższa tabela).

= Sygnał analogowy w niedozwolonym zakresie.

= Stwierdzono przerwanie przewodu lub zwarcie.

= Błąd pamięci wewnętrznej EEPROM.
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DIN Element Położenie w
maszynie

Uwagi Nr art.

A01 Komputer ESR A w centralnym ukła-
dzie elektrycznym

Komputer z 2 CAN-Bus 320078100

A02 Komputer ESR B w centralnym ukła-
dzie elektrycznym

Komputer z 2 CAN-Bus 320078100

A03 Komputer ESR C w centralnym ukła-
dzie elektrycznym

Komputer z 2 CAN-Bus 320078100

A07 Kolorowy terminal Konsola fotela 12,1“ Touch 320083800

A08 Sterownik z ogrze-
waniem postojo-
wym

na ogrzewanie
postojowe

Ogrzewanie postojowe Weba-
sto Thermo Pro 90 D 24V

320084400

A10 joystick CAN prawy Konsola fotela 320076000

A19 Sterownik klimaty-
zacji

Obok klimatyzatora
na posadzce

Automatyka, temperatura w
kabinie

352041400

A20 joystick CAN lewa w konsoli z lewej,
składalny do góry,
na CAN

320076100

A21 I/O-Moduł I w centralnym ukła-
dzie elektrycznym

HY-TTC 30XH 320082500

A22 I/O-Moduł II w centralnym ukła-
dzie elektrycznym

HY-TTC 30XH 320082500

A23 I/O-Moduł III w centralnym ukła-
dzie elektrycznym

HY-TTC 30XH 320082500

A24 I/O-Moduł IV w centralnym ukła-
dzie elektrycznym

HY-TTC 30XH 320082500

A26 Waga z tyłu na wysięgniku
załadowczym

celem ustalenia wagi 320073000

A34 I/O-Moduł V w centralnym ukła-
dzie elektrycznym

HY-TTC 30XH 320082500

A40 Element obsługi R-
Direct/R-Select

w konsoli fotela 720017800

A41 /
A42

Panel przycisków I
i II

w konsoli fotela 8 Przyciski bez folii 320083100
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Menu główne

Suma dniowa

Suma sezon

Zerowanie

Kalibracja

Próg początku ważenia wagi

Tu aktywowany jest tryb dla ekspertów

8.5.1 Przegląd menu diagnostycznego

Menu główne

Sterowanie oświetleniem

System wodny

Wycieraczki szyb

Funkcje specjalne

System

Dane pracy

serwis

serwis

Wersja

Diagnostyka

Ustawienia

Teach In

Parametry podstawowe

Wymiana osprzętu

Dane Serwis

Kończąc pokażemy Państwu obrazy dostępnych menu diagnozy w R-Touch. Menu
ułatwiają serwisowi zdiagnozowanie awarii. Po otrzymaniu polecenia z serwisu użyt-
kownik otwiera odpowiednie punkty menu i wyświetlone wartości lub symbole przeka-
zuje się serwisowi.

420 / 500



Awaria i pomoc
Szukanie awarii na terminalu R-Touch

8.5.1.1 Wejścia cyfrowe

Diagnostyka

Wejścia cyfrowe

Wejścia analogowe

Wejścia obroty

Wyjścia PWM+SW

CAN-Bus

Silnik Diesel A403 CPC

Pamięć błędów

S91 Pokrywa komory silnika zamknięta

1/min

S92 Podest składany

S125 Blokada dostępu wejścia

S01 1. Bieg przekładni

S02 2. Bieg przekładni

S37 Reduktor powoli

S38 Reduktor szybko

S45 Przełącznik nożny kierunek jazdy

S63 Hamulec postojowy przeł. przechylny

S25 Hamulec postojowy przeł. ciśnieniowy

S35 Blokada 1. osi

Nr / Nazwa AD

Wejścia cyfrowe

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

S35 Blokada 1. osi

1/min

S36 Blokada 2. osi

S62 Przełącznik główny kierowania

S118 Sterowanie osi tylnej ładowanie prawa

S118 Sterowanie osi tylnej ładowanie lewa

S68 Pas denny bieg szybki

S68 Taśma załadowcza bieg szybki

S130 Składanie tarczy zgarniającej prawej

S130 Rozkładanie tarczy zgarniającej prawej

S131 Składanie tarczy zgarniającej lewej

S131 Rozkładanie tarczy zgarniającej lewej

Nr / Nazwa AD

Wejścia cyfrowe

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

S131 Rozkładanie tarczy zgarniającej lewej

1/min

S40 Blacha składana prawa dół

S39 Blacha składana lewa dół

S123 Oś dodatkowa przód góra

S88 Oś dodatkowa tył góra

S136 Doczyszczarka pozycja robocza

S128 Blokada ramienia przeciwwagi ZU

S77 Poziom zbiornika bufora góra

S76 Poziom paliwa bufora dół

S55.4 Mycie szyby

S55.5 Wycieraczki szyb interwał

Nr / Nazwa AD

Wejścia cyfrowe

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

S55.5 Wycieraczki szyb interwał

1/min

S55.5 Wycieraczki szyb praca ciągła

S53 Klimatyzacja przeł. ciśn.

S29 Poziom płynu chłodzącego

S30 Filtr powietrza

S51 Czujnik siedzenia lewa

S121 Przełącznik nożny kier. patrzenia do przodu

S54 NOT AUS

S50 Stacyjka silnik włącz

B90 Wahacz analogowy zewnątrz

B90 Wahacz analogowy wewnątrz

Nr / Nazwa AD

Wejścia cyfrowe

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

S55.5 Wycieraczki szyb praca ciągła

1/min

S53 Klimatyzacja przeł. ciśn.

S29 Poziom płynu chłodzącego

S30 Filtr powietrza

S51 Czujnik siedzenia lewa

S121 Przełącznik nożny kier. patrzenia do przodu

S54 NOT AUS

S50 Stacyjka silnik włącz

B90 Wahacz analogowy zewnątrz

B90 Wahacz analogowy wewnątrz

Kodowanie przekładnia jazdy 1026

Nr / Nazwa AD

Wejścia cyfrowe

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0
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8.5.1.2 Wejścia analogowe

Diagnostyka

Wejścia cyfrowe

Wejścia analogowe

Wejścia obroty

Wyjścia PWM+SW

CAN-Bus

Silnik Diesel A403 CPC

Pamięć błędów

B01 Kąt skrętu oś przednia

1/min

B02 Kąt skrętu oś tylna

B09 Pedał jazdy sensor 1

B32 Pedał jazdy (Bezpieczeństwo)

B26 DS Napęd jazdy do przodu

B84 DS Napęd jazdy do tyłu

B61 DS Ciśnienie hamulca roboczego

B60 DS Ciśnienie powietrza w zbiorniku

B20 DS Walce stołu podbierającego

B83 DS Walce transportujące- stół podbierający

B21 DS Walce czyszczące 4 krotne

Nr / Nazwa AD

Wejścia analogowe

220

423

161

161

162

697

156

162

160

672

202

B21 DS Walce czyszczące 4 krotne

1/min

B22 DS Doczyszczarka

B67 DS Odciążenie stołu podbierającego środek

B68 DS Odciążenie stołu podbierającego prawa

B69 DS Odciążenie stołu podbierającego lewa

B10 Czujnik głębokości podbierania

B76 Stół podbierający złóż prawa

B77 Stół podbierający złóż lewa

B70 Zgarniacz kopców -wysokość

B08 Zgarniacz kopców - boki

B94 Sensor Zgarniacz kopców Teleskop

Nr / Nazwa AD

Wejścia analogowe

161

161

156

494

552

201

765

206

179

225

258

B94 Sensor Zgarniacz kopców Teleskop

1/min

B95 Sensor zgarniacz pozostał. Obrót

B89 Wychylanie tyłu doczyszczarki

B34 Wysokość wysięgnika

B180 Wysok. pałąk taśma przeład. podpora transportowa

B35 Przegub wysięgnika

B88 Blokada ramienia przeciwwagi

B86 Ramię przeciwwagi - z boku

B87 Ramię przeciwwagi - wysokość

B73 Wysokość kabiny

B46 Sensor zbiornika paliwa

Nr / Nazwa AD

Wejścia analogowe

156

451

473

205

219

499

770

740

698

350

290

B46 Sensor zbiornika paliwa

1/min

B85 DS Sprzęgło PVG

B39 Temperatura oleju PVG

B40 Temp. oleju hydraulicznego

B82 Temperatura oleju w zbiorniku

B81 Napełnienie zbiornika oleju

B27 DS Osie dodatkowe

B80 DS Pompa kierowania awaryjnego

B638 DS Filtr paliwa Mercedes

B79 Sensor pozycja fotela

B96 Sensor stanu wody zbiornika wody

Nr / Nazwa AD

Wejścia analogowe

473

111

778

263

--

162

160

699

461

785

748

B40 Temp. oleju hydraulicznego

1/min

B82 Temperatura oleju w zbiorniku

B81 Napełnienie zbiornika oleju

B27 DS Osie dodatkowe

B80 DS Pompa kierowania awaryjnego

B638 DS Filtr paliwa Mercedes

B79 Sensor pozycja fotela

B96 Sensor stanu wody zbiornika wody

A30 Pozycja ramienia wysięgnika

A31 Pozycja wysięgnika

B90 Wahacz analogowy

Nr / Nazwa AD

Wejścia analogowe

785

461

255

52

559

778

263

161

162

160

699

422 / 500



Awaria i pomoc
Szukanie awarii na terminalu R-Touch

8.5.1.3 Wejścia obroty

Diagnostyka

Wejścia cyfrowe

Wejścia analogowe

Wejścia obroty

Wyjścia PWM+SW

CAN-Bus

Silnik Diesel A403 CPC

Pamięć błędów

B47 Obr. silnik jazdy

B51 PVG Smarowanie

B71 Obroty wysięgnik załadowczy

B66 Obr. doczyszczarka

B72 Obroty pas denny

B65 Obr. 4 walce czyszczące L

B64 Obr. 4 walce czyszczące P

B75 Obr. walce transp. L

B74 Obr. walce transp. P

B63 Obr. walce podbierające L

B62 Obr. walce podbierające P

1/min

Nr / Nazwa IMP

Wejścia obroty

Obr/min

100

99

302

181

130

140

123

348

349

133

137

20953

20858

3637

1055442

42158

34315

32420

49434

49752

25829

26241

423 / 500



Awaria i pomoc
Szukanie awarii na terminalu R-Touch

8.5.1.4 Wyjścia PWM + SW

Diagnostyka

Wejścia cyfrowe

Wejścia analogowe

Wejścia obroty

Wyjścia PWM+SW

CAN-Bus

Silnik Diesel A403 CPC

Pamięć błędów

Y133 SV Blokada odciążenia LS

1/min

Y134 PV przeciwwaga prawa

Y135 PV przeciwwaga lewa

Y130 SV ramię wysięgnika obróć

Y18 PV Ramię wysięgnika obróć w prawo

Y19 PV Ramię wysięgnika obróć w lewo

Y131 SV Wysięgnik załadowczy obróć

Y21 PV Wysięgnik obrót w prawo

Y20 PV Wysięgnik obrót w lewo

Y24 PV Wysięgnik w górę

Y25 PV Wysięgnik w dół

Nr / Nazwa mA

Wyjścia 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 Wysięgnik w dół

1/min

Y73 SV Wysięgnik w dół

Y26 PV Stół podbierający w górę

Y27 PV Stół podbierający w dół

Y138 SV Pozycja pływająca stołu środek

Y28 PV Składanie stołu podbierającego prawa

Y29 PV Rozkładanie stołu podbierającego prawa

Y30 PV Składanie stołu podbierającego lewa

Y31 PV Rozkładanie stołu podbierającego lewa

Y142 Y143 SV Rozkład. stołu podbierającego R/L

Y40 PV Zgarniacz pozostałości prawa

Nr / Nazwa mA

Wyjścia 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 Zgarniacz pozostałości prawa

1/min

Y41 PV Zgarniacz pozostałości lewa

Y42 PV Zgarniacz pozostałości w górę

Y43 PV Zgarniacz pozostał. Opuść

Y44 PV Zgarniacz pozostałości złóż

Y45 PV Zgarniacz pozostałości rozłóż

Y22 PV Oś tylna P

Y23 PV Oś tylna L

Y34 PV Zawór wstępny mały A

Y35 PV Zawór wstępny mały B

Y52 SV Stopa podporowa prawa

Nr / Nazwa mA

Wyjścia 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 Stopa podporowa prawa

1/min

Y53 SV Stopa podporowa lewa

Y06 Y07 SV Blachy składane L i P

Y126 SV Blacha zamykająca prawa

Y127 SV Blacha zamykająca lewa

Y54 SV Zgarniacz pozostałości obróć

Y125 SV Kabina podnieś/opuść

Y68 SV Osie dodatkowe włącz

Y69 SV Osie dodatkowe

Y38 Y39 SV Podpory osi P/L

Y48 Y49 SV Podpory osi WŁ/WYŁ

Nr / Nazwa mA

Wyjścia 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 Podpory osi WŁ/WYŁ

1/min

Y144 PV Zawór wstępny duży A

Y145 PV Zawór wstępny duży B

Y36 SV Wysięgnik przegub

Y37 SV Hamulec buraków

Y139 SV Przeciwwaga góra dół

Y137 SV Blokada ramienia przeciwwagi

Y140 SV Blokada ramienia wychylnego

Y141 SV Blokada ramienia wychylnego ZU

Y132 SV Doczyszczarka wchyl

Y99 PV Pompa wentylatora

Nr / Nazwa mA

Wyjścia 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 Pompa wentylatora

1/min

Y16 MV Wentylator rewersacja

Y01 MV Maszynę włącz

Y14 PV Walce podbierające w przód

Y15 PV Walce podbierające w tył

Y128 PV Walce transportujące do przodu

Y129 PV Walce transportujące do tyłu

Y62 PV 4 Walce czyszczące w przód

Y63 PV 4 Walce czyszczące w tył

Y09 PV Pas denny

Y08 PV Doczyszczarka w przód

Nr / Nazwa mA

Wyjścia 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 Doczyszczarka w przód

1/min

Y05 PV Doczyszczarka w tył

Y136 PV Wysięgnik załadowczy

Y04 MV Wysięgnik załadowczy bieg szybki

Y03 MV Pas denny bieg szybki

Y33+Y83 Zwolnienie napędu jazdy

Y10 PV Pompa jazdy do przodu

Y11 PV Pompa jazdy do tyłu

Y12 PV Silnik jazdy

Y121 MV 1. bieg przekładni

Y122 MV 2. bieg przekładni

Nr / Nazwa mA

Wyjścia 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. bieg przekładni

1/min

Y123 MV Reduktor powoli (żółw)

Y124 MV Reduktor szybko (Zając)

Y119 MV Blokada dyferencjału przód

Y120 MV Blokada dyferencjału tył

Y148 MV Pompa wody Stół podb. prawa na zewn.

Y150 MV Pompa wody Stół podb. prawa wewn.

Y147 MV Pompa wody Stół podb. lewa na zewn.

Y149 MV Pompa wody Stół podb. lewa wewn.

Y151 MV Pompa wody Układ czyszczenia przód

Y152 MV Pompa wody Układ czyszczenia tył

Nr / Nazwa mA

Wyjścia 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 Pompa wody Układ czyszczenia tył

1/min

Y72 MV Hamulec fotela

K07 Centralne smarowanie

K06 Przekaźnik wycieraczki

K08 Przekaźnik wycieraczek szyb bocznych lewa

K09 Przekaźnik wycieraczki szyb bocznych prawa

K10 Przekaźnik wycieraczek szyb tylnych

K11Przekaźnik wycieraczek szyby drzwi

M10/M16 Pompa mycia szyb II+III

M14 Wentylator chłodnicy oleju PVG

M15 Filtr wstępny pompy paliwa

Nr / Nazwa mA

Wyjścia 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 Przekaźnik wycieraczek szyb bocznych lewa

1/min

K09 Przekaźnik wycieraczki szyb bocznych prawa

K10 Przekaźnik wycieraczek szyb tylnych

K11Przekaźnik wycieraczek szyby drzwi

M10/M16 Pompa mycia szyb II+III

M14 Wentylator chłodnicy oleju PVG

M15 Filtr wstępny pompy paliwa

E75 E76 ASW Zbiornik P L

E44 E45 ASW P L

E09 E10 Światła hamowania

E48 E49 H13 Światła wsteczne+sygnał cofania

Nr / Nazwa mA

Wyjścia 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

Diagnostyka

Wejścia cyfrowe

Wejścia analogowe

Wejścia obroty

Wyjścia PWM+SW

CAN-Bus

Silnik Diesel A403 CPC

Pamięć błędów

1/min CAN-Bus

A01 Bus 3 Licznik przesyłania

A01 Bus 3 Licznik odbioru

A01 Bus 3 Status błędu

A01 Bus 2 Max Error Count

A01 Bus 2 Licznik przesyłania

A01 Bus 2 Licznik odbioru

A01 Bus 2 Status błędu

A01 Bus 1 Max Error Count

A01 Bus 1 Licznik przesyłania

A01 Bus 1 Licznik odbioru

A01 Bus 1 Status błędu 0

0

0

0

0

0

0

0

0

5160

2838

1/min CAN-Bus

A02 Bus 3 Status błędu

A02 Bus 2 Max Error Count

A02 Bus 2 Licznik przesyłania

A02 Bus 2 Licznik odbioru

A02 Bus 2 Status błędu

A02 Bus 1 Max Error Count

A02 Bus 1 Licznik przesyłania

A02 Bus 1 Licznik odbioru

A02 Bus 1 Status błędu

A01 Bus 3 Max Error Count

A01 Bus 3 Licznik przesyłania 0

0

0

1289

0

0

0

16714

11416

0

0

1/min CAN-Bus

A03 Bus 2 Licznik przesyłania

A03 Bus 2 Licznik odbioru

A03 Bus 2 Status błędu

A03 Bus 1 Max Error Count

A03 Bus 1 Licznik przesyłania

A03 Bus 1 Licznik odbioru

A03 Bus 1 Status błędu

A02 Bus 3 Max Error Count

A02 Bus 3 Licznik przesyłania

A02 Bus 3 Licznik odbioru

A02 Bus 3 Status błędu 0

33434

0

0

0

43671

55556

0

0

0

0

1/min CAN-Bus

A03 Bus 3 Max Error Count

A03 Bus 3 Licznik przesyłania

A03 Bus 3 Licznik odbioru

A03 Bus 3 Status błędu

A03 Bus 2 Max Error Count

A03 Bus 2 Licznik przesyłania

A03 Bus 2 Licznik odbioru

A03 Bus 2 Status błędu

A03 Bus 1 Max Error Count

A03 Bus 1 Licznik przesyłania

A03 Bus 1 Licznik odbioru 60195

0

0

0

0

0

33978

0

0

0

44621
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8.5.1.6 Silnik Diesel A403 CPC4

Diagnostyka

Wejścia cyfrowe

Wejścia analogowe

Wejścia obroty

Wyjścia PWM+SW

CAN-Bus

Silnik Diesel A403 CPC4

Pamięć błędów

1/min Silnik Diesel A403 CPC4

B616 Temp. pow. doład.LLK

B616 Ciśnienie powietrza doładowującego

B606 Temperatura wody chłodnicy

B605 Temperatura oleju silnika

B604 Ciśnienie oleju silnika

B600 Obroty faktyczne

Obroty pożądane

B602 Temperatura paliwa

B638 Ciśn. paliwa filtr drobny

Stopień wykorzystania

moment obrotowy 0

17

0

17

17

0

0

800

17

250

0

Obr/min

°C

mBar

°C

Obr/min

mBar

°C

°C

mBar

1/min Silnik Diesel A403 CPC4

Hamulec silnika - wymożenie

Zużycie

Stan oleju silnikowego napełnianie

Stan oleju silnikowego

B605 Stan oleju silnikowego

B117 Poziom AdBlue

B117 AdBlue temperatura

Ciśnienie atmosferyczne

B617 Temp. powietrza doładowującego

B616 Temp. pow. doład.LLK 17

0

0

0

0

100

44

17

970

17

°C

mBar

°C

°C

l/h

%

Hamulec silnika aktualnie 0

1/min Silnik Diesel A403 CPC4

B116 Temp spa za kat SCR

B115 Temp spa przed kat SCR

B114 Temp spalin Urea rura m.

Hamulec silnika aktualnie

Hamulec silnika - wymożenie

Zużycie

Stan oleju silnikowego napełnianie

Stan oleju silnikowego

B605 Stan oleju silnikowego

B117 Poziom AdBlue 44

17

17

17

0

0

0

44

17

100

%

l/h

%

°C

°C

°C

B117 AdBlue temperatura 17 °C
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8.5.1.7 Pamięć błędów maszyna

Diagnostyka

Wejścia cyfrowe

Wejścia analogowe

Wejścia obroty

Wyjścia PWM+SW

CAN-Bus

Silnik Diesel A403 CPC

Pamięć błędów

Pamięć błędów

Pamięć błędów maszyna

Pamięć błędów silnik

Pamięć błędów

Silnik

Kod:

Proszę podać kod serwisowy 2

Maszyna

Pamięć błędów maszyna

Silnik

Nr. Tekst Start Koniec Wartość Liczba

SkasujSkasuj
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8.5.1.8 Pamięć błędów silnik

Diagnostyka

Wejścia cyfrowe

Wejścia analogowe

Wejścia obroty

Wyjścia PWM+SW

CAN-Bus

Silnik Diesel A403 CPC

Pamięć błędów

Pamięć błędów

Pamięć błędów maszyna

Pamięć błędów silnik

Pamięć błędów silnik

Silnik

DM1 Informacja o błędzie

DM2 Informacja o błędzie

Informacja

DM2 Nowe żądanie DM2 Skasuj
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8.5.1.9 joystick

Diagnostyka

Pamięć błędów

joystick

Sterownik klimatyzacji A19

Elementy obsługi

Napęd jezdny

Diagnostyka wagi

Sensory ciśnienia

1/min CAN-Bus

A03 Bus 3 Max Error Count

A03 Bus 3 Licznik przesyłania

A03 Bus 3 Licznik odbioru

A03 Bus 3 Status błędu

A03 Bus 2 Max Error Count

A03 Bus 2 Licznik przesyłania

A03 Bus 2 Licznik odbioru

A03 Bus 2 Status błędu

A03 Bus 1 Max Error Count

A03 Bus 1 Licznik przesyłania

A03 Bus 1 Licznik odbioru 60195

0

0

0

0

0

33978

0

0

0

44621

joystick

joystick prawy A10

joystick lewy A20

Joystick A10
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8.5.1.10 joystick

Diagnostyka

Pamięć błędów

joystick

Sterownik klimatyzacji A19

Elementy obsługi

Napęd jezdny

Diagnostyka wagi

Sensory ciśnienia

1/min CAN-Bus

A03 Bus 3 Max Error Count

A03 Bus 3 Licznik przesyłania

A03 Bus 3 Licznik odbioru

A03 Bus 3 Status błędu

A03 Bus 2 Max Error Count

A03 Bus 2 Licznik przesyłania

A03 Bus 2 Licznik odbioru

A03 Bus 2 Status błędu

A03 Bus 1 Max Error Count

A03 Bus 1 Licznik przesyłania

A03 Bus 1 Licznik odbioru 60195

0

0

0

0

0

33978

0

0

0

44621

joystick

joystick prawy A10

joystick lewy A20

1/min joystick
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8.5.1.11 Sterownik klimatyzacji

Diagnostyka

Pamięć błędów

joystick

Sterownik klimatyzacji A19

Elementy obsługi

Napęd jezdny

Diagnostyka wagi

Sensory ciśnienia

1/min Sterownik klimatyzacji A19

S53 Urządzenie klimatyzacji przeł. ciśn.

Tryb pracy

Y71 Sprzęgło klimatyzacji zadano

Dmuchawa stopień zadano

Obroty dmuchawy zadano %

A13 Obroty dmuchawa %

B52 Potencjometr zawór ogrzewania %

Temperatura zadana °C

B37 Temperatura nadmuchu °C

B41 Temperatura wewnętrzna °C

B53 Temperatura zewnętrzna °C 12

OK

Ręcznie

WŁĄCZ

1

25

30

100

23

19

18

1/min Sterownik klimatyzacji A19

Ochrona przed zamarzaniem

Temperatura wyłączania °C

B179 Temperatura parowania °C

Silnik Diesla

S53 Urządzenie klimatyzacji przeł. ciśn.

Tryb pracy

Y71 Sprzęgło klimatyzacji zadano

Dmuchawa stopień zadano

Obroty dmuchawy zadano %

A13 Obroty dmuchawa %

B52 Potencjometr zawór ogrzewania % 100

Nieaktywne

13

17

WYŁĄCZ

OK

Ręcznie

WŁĄCZ

1

25

30
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8.5.1.12 Elementy obsługi

Diagnostyka

Pamięć błędów

joystick

Sterownik klimatyzacji A19

Elementy obsługi

Napęd jezdny

Diagnostyka wagi

Sensory ciśnienia

R-Select/Direct A40

Opróżnianie zasobnika A18

Elementy obsługi

Panel przycisków I A41

Panel przycisków II A42

R-Select/Direct A40

1/min Panel przycisków I A41 1/min Panel przycisków II A42

R-Select/Direct A40

433 / 500



Awaria i pomoc
Szukanie awarii na terminalu R-Touch

8.5.1.13 Napęd jezdny

Diagnostyka

Pamięć błędów

joystick

Sterownik klimatyzacji A19

Elementy obsługi

Napęd jezdny

Diagnostyka wagi

Sensory ciśnienia

1/min Napęd jezdny

Spadek obrotów silnika DC

Stopień wykorzystania

Ingerencja odcięcie ciśnienia

B84 DS Napęd jazdy w tył

B26 DS Napęd jazdy w przód

Wartość zadana napędu jazdy

B47 Prędkość jazdy

Prędkość zadana przed regulatorem Zając 2

Pedał jazdy po zabezpieczeniach

B32 Pedał jazdy 2

B09 Pedał jazdy 1 0

3

36

0

28

40

3098

162

0

3098

0

%

Obr/min

%

%

m/h

%

Bar

m/h

Bar

%

%

1/min Napęd jezdny

S37 Reduktor powoli

Wstępny wybór biegu

Wybór wstępny redukcji

Y118 Hamulec silnika DC

Y33 Zwolnienie napędu

B61 DS Ciśnienie hamowania

Y12 Silnik jazdy

Y11 Pompa jazdy do tyłu

Y10 Pompa jazdy w przód

Ingerencja regulator granicy obciążenia

Spadek obrotów silnika DC 4

1

0

0

0

1

0

189

0

468

0

Obr/min

IO

%

Bar

mA

mA

IO

mA

IO

IO

IO

1/min Napęd jezdny

S25 DS Kontrola hamulca ręcznego

S63 Hamulec postojowy przeł. przechylny

B60 Ciśnienie powietrza w zbiorniku

Y122 MV 2. bieg przekładni

Y121 MV 1. bieg przekładni

Y124 MV Reduktor szybko (Zając)

Y123 MV Reduktor powoli (żółw)

S02 Przełącznik 2 bieg

S01 Przełącznik 1 bieg

S38 Reduktor szybko

S37 Reduktor powoli 1

0

0

78

0

1

0

7

0

1

0

IO

IO

IO

IO

IO

IO

IO

IO

IO

Bar

IO

1/min Napęd jezdny

S51 Czujnik siedzenia lewa

Tempomat włącz/wyłącz

S45 Kierunek jazdy

S25 DS Kontrola hamulca ręcznego

S63 Hamulec postojowy przeł. przechylny

B60 Ciśnienie powietrza w zbiorniku

Y122 MV 2. bieg przekładni

Y121 MV 1. bieg przekładni

Y124 MV Reduktor szybko (Zając)

Y123 MV Reduktor powoli (żółw)

S02 Przełącznik 2 bieg 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 Waga

Diagnostyka

Pamięć błędów

joystick

Sterownik klimatyzacji A19

Elementy obsługi

Napęd jezdny

Diagnostyka wagi

Sensory ciśnienia

1/min Diagnostyka wagi

Błąd ogólnie

Błąd kalibracja

Błąd granica zerowania

Przekroczony próg sumowania

Sumowanie aktywne

Przekroczony zakres kąta

Bieg taśmy

Zwolnienie zerowanie

Zwolnienie stop

Zwolnienie start

Moduł waga Ważenie

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

1/min Diagnostyka wagi

Waga komórka 2 (kg)

Waga komórka 1 (kg)

Kąt Y (Nastawczy) (°)

Kąt X (Poprzeczny) (°)

Prędkość taśmy (cm/s)

Błąd 2 komórki wagi

Błąd 1 komórki wagi

Błąd sensora kąta

Błąd DZ wysięgnika załadowczego ślad

Błąd DZ sensora wysięgnika załadowczego

Błąd ogólnie 0

1

8

1

1

0

0

0

0

0

1

1/min Diagnostyka wagi

Wydajność (t/h)

Ładunek (kg)

Suma (kg)

Wartość kalibracji (%)

Punkt zerowy (g)

Wzorcowy punkt zerowy (g)

Obłożenie taśmy (kg)

Waga komórka 2 (kg)

Waga komórka 1 (kg)

Kąt Y (Nastawczy) (°)

Kąt X (Poprzeczny) (°) 1

0

0

0

145.85

17600

0

0

1

8

1

8.5.1.15 Sensory ciśnienia

Diagnostyka

Pamięć błędów

joystick

Sterownik klimatyzacji A19

Elementy obsługi

Napęd jezdny

Diagnostyka wagi

Sensory ciśnienia

1/min Sensory ciśnienia

B22 DS Doczyszczarka

B83 DS Walce transportujące- stół podbierający

B61 DS Ciśnienie hamulca roboczego

B638 DS Filtr paliwa Mercedes

B69 DS Odciążenie stołu podbierającego lewa

B68 DS Odciążenie stołu podbierającego prawa

B67 DS Odciążenie stołu podbierającego środek

B27 DS Osie dodatkowe

B60 DS Ciśnienie powietrza w zbiorniku

B26 DS Napęd jazdy do przodu

B85 DS Sprzęgło PVG 113

161

161

113

162

161

161

164

161

161

B21 DS Walce czyszczące 4 krotne

B20 DS Walce stołu podbierającego

B84 DS Napęd jazdy do tyłu

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

Teach AD Bar
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8.6 Wspomaganie rozruchu i ładowanie akumulatora

UWAGA

– Jeśli zajdzie potrzeba uruchomienia maszyny z zewnątrz, w tym celu w żadnym
razie nie można stosować urządzenia wspomagającego rozruch podłączonego do
sieci elektrycznej lub generatora, ponieważ w przeciwnym razie dojść może do nie-
odwracalnych uszkodzeń elektroniki maszyny.

– W celu rozruchu z zewnątrz można zastosować tylko inne pojazdy silnikowe o
napięciu pokładowym 24V lub akumulatory pojazdów o napięciu 24V i wystarczają-
cej pojemności.

WSKAZÓWKA

Ryzyko uszkodzenia maszyny.
Zwracamy szczególną uwagę na to, że ładowarki do szybkiego ładowania i urządze-
nia do rozruchu z zewnątrz są zakazane do uruchamiania maszyny.

Szkody wynikające z przepięć, związane ze stosowaniem niedopuszczonych łado-
warek lub generatorów rozruchu, nie są objęte gwarancją ani rękojmią. W przypadku
tego rodzaju uszkodzeń nie można zagwarantować świadczeń pogwarancyjnych.

Skrzynia akumulatora

OSTRZEŻENIE

Ryzyko odniesienia obrażeń.

– Koniecznie przestrzegać wskazówek dotyczących bezpiecznego obchodzenia się z
akumulatorami kwasowymi.
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Ładowanie akumulatorów
Aby naładować akumulatory należy zasadniczo odłączyć biegun dodatni (2) i wyłączyć
główny wyłącznik elektryczny.
Nie odłączać bieguna dodatniego mostka akumulatorów (1). Aby naładować akumula-
tor można stosować tylko normalne ładowarki.

Ładowarki szybko ładujące są surowo wzbronione!
Prąd ładowania nie może wynieść maks. jednej dziesiątej pojemności znamionowej
akumulatora.

1

2
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Wspomaganie rozruchu
Ponieważ w przeszłości wielokrotnie dochodziło do uszkodzeń z powodu nieprawidło-
wego ładowania akumulatorów lub rozruchu wspomaganego, wyraźnie informujemy o
tym, że maszynę można uruchamiać z zewnątrz tylko za pomocą poniższej metody.

Maszyna ROPA

Pojazd
pomagający

Masa

3

(3) Przekaźnik rozdzielczy akumulatora

– Stosować wyłącznie znormalizowane kable rozruchowe o rzeczywiście wystarcza-
jącym przekroju przewodów elektrycznych.

– Stosować tylko akumulatory o takim samym napięciu znamionowym (24 V).
– Zwracać uwagę na wystarczającą pojemność akumulatora w pojeździe udzielają-

cym pomocy.
– Wyłączyć silniki w obu pojazdach i wyłączyć zapłon.
– Wyłączyć w maszynie ROPA  wyłącznik główny akumulatora i odczekać  6 minut.

Sprawdzić koniecznie, czy przekaźnik akumulatora jest faktycznie otwarty (zielone
lampki LED w R-Touch nie palą się, gdy włączony jest zapłon).

– Zwracać uwagę na to, aby pojazdy nie zetknęły się w żadnym miejscu.
– Najpierw podłączyć biegun ujemny akumulatora w pojeździe udzielającym pomocy

do bieguna ujemnego akumulatora maszyny ROPA. Alternatywnie można też pod-
łączyć metalowe odsłonięte miejsce przewodzące prąd elektryczny (np. taśma
masy lub blok silnika) w pojeździe udzielającym pomocy do podobnego miejsca
(taśma masy, blok silnika lub pętla holownicza na rurze ramy z tyłu) uruchamianej
maszyny ROPA.

– Podłączyć biegun dodatni akumulatora w pojeździe udzielającym pomocy do bie-
guna dodatniego akumulatora maszyny ROPA.

– Włączyć w maszynie ROPA  wyłącznik główny akumulatora.
– Uruchomić silnik w pojeździe udzielającym pomocy i zwiększyć jego prędkość do

średnich obrotów.
– Uruchomić silnik maszyny ROPA i zwrócić uwagę na to, aby próba uruchomienia

nie trwała dłużej niż 15 sekund.
– Przed odłączeniem kabla rozruchowego koniecznie wyłączyć silnik w pojeździe

udzielającym pomocy, w przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia pojazdu
udzielającego pomocy.

– Odłączyć kable rozruchowe od obu pojazdów w odwrotnej kolejności (najpierw
kabel dodatni, potem ujemny).
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8.7 Prace spawalnicze przy maszynie
Podczas prac spawalniczych przy maszynie należy zasadniczo odłączyć akumulatory.
Przewód masy transformatora spawalniczego należy umieścić jak najbliżej miejsca
spawania.

UWAGA

Ryzyko uszkodzenia maszyny.
Prace spawalnicze przy maszynie mogą wykonywać tylko te osoby, które mają wystar-
czające kwalifikacje do wykonywania takich prac. Prace spawalnicze elementów
nośnych lub części pełniących funkcję bezpieczeństwa można wykonać w porozu-
mieniu z firmą ROPA, jeśli pozwalają na to obowiązujące przepisy. Wszelkie prace
spawalnicze można przeprowadzić tylko zgodnie z obowiązującymi normami i uzna-
nymi zasadami techniki. Koniecznie zwrócić uwagę na zwiększone ryzyko pożaru pod-
czas spawania w pobliżu elementów lub płynów łatwopalnych (paliwo, oleje, smary,
opony itp.). Wyraźnie informujemy, że firma ROPA nie przejmuje odpowiedzialności za
uszkodzenia maszyny powstałe wskutek nieprawidłowego wykonania prac spawalni-
czych.
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8.8 Holowanie

OSTRZEŻENIE

Przy wyłączonym silniku kierowanie pojazdem jest bardzo trudne! Pompa awaryjnego
kierowania skuteczna jest wystarczająco dopiero od prędkości 4 km/h.

– Uwaga, jeśli hamulec nie jest sprawny! Do holowania maszyny należy używać
wyłącznie pojazdów, które posiadają wystarczającą siłę hamowania.

– Do holowania należy stosować wyłącznie sztywnych drążków holowniczych, które
są odpowiednio wymiarowane. Zaczepu, w który wyposażona jest maszyna, nie
wolno używać do holowania innych pojazdów lub doczepionych ładunków.

Jeśli zajdzie potrzeba holowania maszyny, należy koniecznie przestrzegać regional-
nie obowiązujących przepisów dotyczących pojazdu holującego oraz zabezpieczenia
zestawu na drogach publicznych.

– Wyłączyć silnik wysokoprężny.
– Uruchomić hamulec postojowy i zabezpieczyć maszynę dwoma klinami (1) przed

niepożądanym odjechaniem.

1

– Poinformować najbliższy autoryzowany punkt serwisowy firmy ROPA. Niezbędne
są tu odpowiednie środki wyciągania i narzędzia.

– Włączyć tryb pracy „Żółw” / „Bieg 2".
– Odłączyć zasilanie układu pneumatycznego sprężonym powietrzem. W tym celu

zakręcić zawór blokujący z tworzywa sztucznego (2) nad skrzynią biegów w
poprzek przewodu.

2
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Maszyna wariant z 1 silnikiem napędu jazdy:

– Ustawić przekładnię redukcyjną do pozycji neutralnej.
– Wyciągnąć drążek przełączania (3) (na przedniej części przekładni redukcyjnej) na

około 26 do 30 mm. Żaden z biegów nie może być wrzucony tzn. zaskoczony.
– Pompa kierowania awaryjnego jest ciągle jeszcze napędzana i w pełni zdolna do

działania.

3

Drążek przełączania (3) na przedniej części przekładni redukcyjnej
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Maszyna wariant z 2 silnikami napędu jazdy:

– Ustawić skrzynię biegów do pozycji neutralnej.
– Wyciągnąć drążek przełączania (4) (na przedniej części skrzyni biegów) na około

12 mm. Żaden z biegów nie może być wrzucony tzn. zaskoczony.
– Pompa kierowania awaryjnego nie jest już napędzana i przez to nie zdolna do dzia-

łania.

4

Drążek przełączania (4) na przedniej części skrzyni biegów

Od tego momentu dotyczy obu wariantów:

– Założyć odpowiedni środek pomocniczy wyciągania np. sztywny drążek holowniczy
(patrz Strona 443).

– Zwolnić hamulec postojowy od ręki (patrz Strona 445).

WSKAZÓWKA

Nie ma możliwości uruchomienia silnika maszyny poprzez holowanie jej lub pchanie.

W razie potrzeby można wprowadzić sprężone powietrze z pojazdu pomocniczego
przez sprzęgło sprężonego powietrza. Maksymalne dopuszczalne ciśnienie wprowa-
dzanego powietrza wynosi 8,5 Barów.
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8.9 Montowanie urządzeń pomocniczych do wyciągania

1

Do montowania urządzeń pomocniczych do wyciągania (drążek holowniczy itp.) prze-
znaczony jest zaczep (1) znajdujący się z tyłu maszyny.

WSKAZÓWKA

Podłączenie środków pomocniczych do wyciągania z przodu maszyny jest szczegól-
nie problematyczne i w sytuacji prawdziwie awaryjnej może zostać przeprowadzone
przez doświadczony personel specjalistyczny. W razie potrzeby zwrócić się do obsługi
klienta firmy Ropa.

WSKAZÓWKA

Zawsze zwracać uwagę na wystarczającą sztywność urządzeń pomocniczych do
wyciągania. Należy pamiętać o tym, że obciążenie występujące podczas holowania
wielokrotnie przekracza normalną wagę pojazdu. Do holowania maszyny angażować
możliwie doświadczony personel i zawsze stosować urządzenie o wystarczającym
udźwigu i możliwości obciążenia, a także odpowiednie pojazdy.

8.10 Ustawianie maszyny na koziołkach celem wymiany kół

NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Niebezpieczeństwo śmiertelnych obrażeń!

– Ze względu na bezpieczeństwo maszyna może być podparta koziołkami wyłącznie
na jednej osi lub tylko po jednej stronie.

– Maszynę podpierać koziołkami tylko i wyłącznie na wystarczająco równej i odpo-
wiednio wytrzymałej nawierzchni.

– Rozłożyć stół podbierający. Wysięgnik załadowczy i ramię przeciwwagi zostają w
pozycji transportowej.

– Maszynę należy dodatkowo zabezpieczyć przed odjechaniem za pomocą klinów
lub uruchamiając hamulec postojowy.

– Do podnoszenia niezbędny jest podnośnik (hydrauliczny) o nośności co najmniej
15 t.

– Podłożyć ten podnośnik w sposób pokazany na poniższych ilustracjach.
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– Po podniesieniu maszyny należy ją dodatkowo zabezpieczyć przed wywróceniem
używając masywnych, stabilnych i wytrzymałych kloców drewnianych lub podob-
nych materiałów. Do wymiany kół zalecamy umocować kozioł podkładowy ROPA
nr art. 018041000na piaście koła.
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8.11 Ręczne zwalnianie hamulca postojowego

Prace przy akumulatorach sprężynowych są niebezpieczne i mogą wykonywać je
wyłącznie odpowiednio przeszkolone i mające doświadczenie w takich pracach.

Do zwolnienia hamulca postojowego w układzie hydraulicznym musi się znajdować
odpowiednio wysokie ciśnienie. W sytuacji awaryjnej hamulec można zwolnić ręcznie,
jeżeli ciśnienie w układzie hydraulicznym będzie zbyt niskie. W tym celu należy wyłą-
czyć ręcznie akumulator sprężynowy.

Wolno to przeprowadzić tylko wtedy, gdy silnik Diesla i napęd jezdny zdolne są do
działania i jest możliwe przynajmniej częściowo hamowanie napędem jazdy.

NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Zagrożenie życia przez samowolnie poruszającą się maszynę.

– Przed zwolnieniem akumulatora sprężynowego zabezpieczyć maszynę klinami
przed odjechaniem.

– Prace przy układzie hamulcowym pojazdu mogą wykonywać tylko odpowiednio
przeszkoleni pracownicy (np. mechanik samochodowy, mechanik maszyn rolni-
czych, specjaliści od hamulców itp.) z uwzględnieniem obowiązujących przepisów
bezpieczeństwa.

Dezaktywacja akumulatora sprężynowego:

1

4

NIEBEZPIECZEŃSTWO!

– Nidy nie stawiać pojazdu w niezabezpieczonym stanie, gdy zwolnione są akumula-
tory sprężynowe (1).

– Zabezpieczyć pojazd klinami o odpowiednich rozmiarach przed samowolnym odje-
chaniem.

– W zasięgu wzroku kierowcy umieścić rzucającą się w oczy tabliczkę z napisem:
„Niebezpieczeństwo! Brak hamulców w pojeździe! Akumulatory sprężynowe są
zwolnione“.

– Przechowywać kluczyk w bezpiecznym miejscu.
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OSTRZEŻENIE

Ryzyko poważnych obrażeń przez elementy wyrzucane z dużą siłą.
Części we wnętrzu akumulatora są naprężane przy użyciu dużych sił i w przypadku
niewłaściwego jego otwierania mogą zostać wyrzucone na zewnątrz i zranić stojące
w pobliżu osoby.

– W żadnym wypadku nie wolno otwierać akumulatora sprężynowego przy użyciu
siły lub w niewłaściwy sposób.

– Wyłączyć silnik i zabezpieczyć przed przypadkowym włączeniem.
– Zabezpieczyć pojazd dwoma klinami przed odjechaniem.
– Kluczem oczkowym 24 obracać śrubę luzowania awaryjnego (4) (śruba z łbem

sześciokątnym pośrodku siłownika) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek
zegara tak długo (maksymalny moment obrotowy 35 Nm, na odcinku ok. 70 mm),
aż do momentu, kiedy wyczuwalny będzie wyraźny opór.

– Akumulatory sprężynowe są zwolnione, w pojeździe wszystkie hamulce są wyłą-
czone.

– Pojazd można odholować do najbliższego warsztatu lub w bezpieczne miejsce
przy zachowaniu odpowiednich przepisów bezpieczeństwa.

8.12 Zawory hydrauliczne
Wszystkie zawory hydrauliczne są sterowane elektrycznie. Problemy w zaworach
elektromagnetycznych można zlokalizować za pomocą specjalnych kabli kontrol-
nych dostarczonych wraz z maszyną. Te kable kontrolne może podłączać do zaworów
magnetycznych tylko wykształcony i przeszkolony personel specjalistyczny.

Jeśli jakiś zawór sterowany elektrycznie nie będzie działał, należy zawsze zasięgnąć
opinii fachowca. W żadnym razie nie wolno próbować usunięcia ewentualnych proble-
mów ze stykaniem ani ewentualnego przerwania mocy poprzez potrząsanie problema-
tycznego elektromagnesu. Jeśli podczas takich prób zawór nagle się otworzy, może to
doprowadzić do śmierci obecnej przy zaworze osoby.

OSTRZEŻENIE

Wyszukiwanie i usuwanie usterek we wszystkich podzespołach układu hydraulicz-
nego jest wyłącznym zadaniem przeszkolonych specjalistów. Wyraźnie ostrzegamy
przed próbami napraw lub samodzielnymi testami zaworów hydraulicznych urucha-
mianych elektromagnetycznie. Jeśli podczas tego rodzaju prób lub prób napraw do
części układu hydraulicznego nagle dostanie się ciśnienie, może to spowodować nie-
chciane ruchy maszyny. Wówczas może dojść do zakleszczenia, a nawet zmiażdżenia
osób lub części ciała.
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8.13 Układ centralnego smarowania – odpowietrzanie i usuwanie
blokad

W trakcie wszystkich prac w układzie hydraulicznym pamiętać o zachowaniu jak naj-
większej czystości. W żadnym wypadku brud nie może dostać się do układu smaro-
wania.

Jeżeli przez nieuwagę układ będzie pracował bez oleju w zbiorniku, to należy pompę
smarowania odpowietrzyć. W tym celu zdjąć przewód główny, włączyć pompę i wyłą-
czyć ją dopiero, kiedy z głównego przewodu będzie wychodził czysty smar bez pęche-
rzyków powietrza. Wkręcić grzybek smarujący na wejście rozdzielacza głównego
i praską ręczną tak długo wpompowywać smar do niego, aż smar zacznie wychodzić
przy łożyskach. Po tej czynności ponownie połączyć wszystkie przewody.

W przypadku zablokowania w układzie przewodów smar wychodzi na zaworze nad-
ciśnieniowym (1) (bezpośrednio przy wyjściu przewodu na pompie). Aby usunąć blo-
kadę, należy wykonać następujące czynności:

1

(1) Zawór nadciśnieniowy

– Szukać zablokowanego miejsca w systemie przewodów. Należy zacząć od sztyw-
niejszego przewodu smarującego od strony pompy smarowania poprzez rozdzie-
lacz główny (zablokowany przewód jest sztywniejszy, ponieważ znajduje się pod
ciśnieniem), a następnie do właściwego rozdzielacza pośredniego i stąd do zablo-
kowanego miejsca smarowania. Dokładny plan znajduje się w rozdziale 9.

– Odkręcić przewód od odbiornika i wkręcić grzybek smarujący do odpowiedniego
rozdzielacza (pośredniego).

– Próbować usunąć blokadę pompując praską ręczną smar do rozdzielacza.
– Należy postępować systematycznie: od pompy smarującej do rozdzielacza głów-

nego, a stąd do rozdzielacza pośredniego itd..

Pompa sma-
rowania

→ Rozdzie-
lacz główny

→ Rozdzielacz
pośredni

→ Punkt sma-
rowania

– Po stwierdzeniu, że przewód jest znowu drożny, połączyć przewód z odbiorni-
kiem. Sprawdzić swobodny przelot dokonując smarowania pośredniego. (patrz
Strona 287)

– W przypadku braku powodzenia podczas opisanej tutaj metody, należy skontakto-
wać się z punktem serwisowym firmy ROPA.
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Niektóre z rozdzielaczy zaopatrzone są w grzybki smarownicze. Grzybki te służą do
uproszczenia szukania błędów.
Wszystkie miejsca smarowania danego rozdzielacza pośredniego mogą być zaopatry-
wane w smar przez taki grzybek smarowania, ponieważ przy wyjściu z rozdzielacza
głównego znajduje się zawór zwrotny.
Między pompą smarowania i rozdzielaczem głównym nie ma zaworu zwrotnego.
Rozdzielacz główny rozpoznać można po zintegrowanym z nim wskaźnikiem trzpienia
podnoszenia. Jeśli wyczuwany jest przy smarowaniu grzybka smarowania na rozdzie-
laczu głównym tylko niewielki opór, oznacza to że smar może bezproblemowo prze-
pływać do zbiornika smaru pompy centralnego smarowania. W tym przypadku należy
przeprowadzić ręczne międzysmarowanie i obrócić ręcznie skrzydło w pompie central-
nego smarowania o ok. 120°.

8.14 Tryb awaryjny napędów wentylatorów

Aby sprawdzić, czy wentylator chłodnicy rzeczywiście obraca się z maksymalną
prędkością, można na próbę wyciągnąć wtyczkę (1) z oznaczeniem "Y99" z pompy
hydraulicznej. Po wyciągnięciu wtyczki wentylator powinien obracać się z maksymalną
prędkością.

Jeśli wydajność chłodzenia nie ulegnie poprawie, maszynę można eksploatować tylko
ze zmniejszonym obciążeniem.

1

UWAGA

Ryzyko uszkodzenia napędu wentylatora!
Test przez odłączanie wtyku "Y99" wykonywać tylko podczas biegu wentylatora do
przodu. Rewersacja nie dającego się regulować wentylatora przy jego maksymalnych
obrotach prowadzi do uszkodzenia koła wentylatora lub jego napędu.
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8.15 Rezerwa paliwa

Maszyna niniejsza jest wyposażona w zbiornik pośredni. Niewielka część pojemności
zbiornika pośredniego jest do dyspozycji w formie rezerwy paliwa. Jeśli nie zatanko-
wano na czas zbiornika, zostaje do dyspozycji wystarczająca ilość paliwa po to, aby
natychmiast złożyć wysięgnik załadowczy i opuścić natychmiast w celu tankowania
ramię przeciwwagi.

1

W tym celu przechylić kurek rezerwy (1) na bloku sterującym zasilania w paliwo o 90°
do góry. Zatankować maszynę i przechylić kurek rezerwy (1) natychmiast do jego pier-
wotnej pozycji.

8.16 Regulacja hamulca

NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Prace przy układzie hamulcowym pojazdu mogą wykonywać tylko odpowiednio prze-
szkoleni pracownicy (np. mechanik samochodowy, mechanik maszyn rolniczych, spe-
cjaliści od hamulców itp.) z uwzględnieniem obowiązujących przepisów bezpieczeń-
stwa.

Hamulec klinowo-rozprężny wyposażony jest w automatyczny mechanizm regulacji.
Regulacja hamulców nie jest zatem konieczna.
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8.17 Ogrzewanie postojowe (opcja)

W przypadku wystąpienia usterki należy sprawdzić bezpiecznikiem pod względem ich
stanu i pewnego osadzenia.
Jeśli nie przyniesie to oczekiwanego efektu, należy się zwrócić so punktu serwiso-
wego Vebasto (www.webasto.com) podając typ ogrzewania postojowego (Thermo Pro
90D 24V).

Ogrzewanie wyłącza się automatycznie = samowyłączanie

Przyczyna Usuwanie

Nie ma spalania po starcie i powtórzeniu
startu. Płomień wygasa podczas pracy.

Urządzenie wyłączyć i ponownie włą-
czyć. Jeśli ogrzewanie mimo to nie działa
należy wezwać punkt serwisowy Weba-
sto.

Spadek napięcia ponad 20 sekund. Sprawdzić bezpieczniki, złącza wtykowe
i stan akumulatora.

Urządzenie jest przegrzane z powodu
braku/ubytku płynu chłodzącego.

Sprawdzić stan środka chłodzącego,
odpowietrzyć obieg płynu chłodzącego

Wyłączanie następuje przez ogranicznik
temperatury (przegrzanie).

Odczekać, aż urządzenie się ochłodzi
i następnie wcisnąć przed włączeniem
przycisk ogranicznika temperatury (1).

1
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Wyświetlanie kodów zakłóceń
W momencie, gdy wystąpi usterka na wyświetlaczu zegara pojawi się komunikat
błędu.

Wyświetlanie kodów zakłóceń na wyświetlaczu zegara programowania

T84 Za niskie napięcie

Te4 Defekt LED (wezwać personel serwisowy)

Te5 Błąd czujnika temperatury (sensor temperatury w MultiControl/Smart-
Control defekt)

Teb Błąd czasu (wewnętrzny chip odpowiedzialny za czas w MultiCon-
trol/SmartControl stracił informację odnośnie czasu)

Tec Zablokowany guzik sterowania (guzik sterowania jest wciśnięty dłużej
niż 10 sekund)
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Numer kodu
błędu/ liczba
impulsów
świetlnych

Informacja o błę-
dach

Możliwe przyczyny: Pomoc

Bezpieczniki Sprawdzić bezpieczniki F1, F15 i
F16

okablowanie elektryczne Sprawdzić złącza akumulatora: + na
12 / - na 9 / + na 3 (sygnał włącza-
nia), wtyczka X8

Blokada urządzenia grzew-
czego

Skasować blokadę urządzenia
grzewczego

0 bez funkcji (tylko
pięć krótkich impul-
sów)

Defekt urządzania sterującego Wymienić urządzenie sterujące

Sprawdzić stan paliwa

Sprawdzić filtr paliwa

Sprawdzić pobieracz i przewody
paliwa

System paliwowy

Odpowietrzyć system paliwowy

Przewody powietrza/spalin Sprawdzić przewody powietrza /
spalin pod względem ciał obcych i
oczyścić

1 Brak startu

Jednostka spalająca Oczyścić lub wymienić jednostkę
spalającą

Sprawdzić stan paliwa

Sprawdzić filtr paliwa

Sprawdzić pobieracz i przewody
paliwa

System paliwowy

Odpowietrzyć system paliwowy

2 Wygasanie płomie-
nia podczas pracy

Jednostka spalająca Oczyścić lub wymienić jednostkę
spalającą

Sprawdzić akumulator3 Za wysokie/za
niskie napięcie

zasilanie w prąd

sprawdzić złącza elektryczne

4 przedwczesne roz-
poznanie płomienia

Sensor temperatury spalin jest
uszkodzony

Kontrola funkcjonowania sen-
sora temperatury spalin lub jego
wymiana

5 niedostępny niedostępny niedostępny

Okablowanie Sprawdzić okablowanie pod wzglę-
dem uszkodzeń, przerw i zwarć

6 Sensor temperatury
płynu chłodniczego
uszkodzony

Sensor temperatury płynu
chłodniczego uszkodzony

Kontrola funkcjonowania sensora
temperatury płynu chłodniczego lub
jego wymiana
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Numer kodu
błędu/ liczba
impulsów
świetlnych

Informacja o błę-
dach

Możliwe przyczyny: Pomoc

Okablowanie Sprawdzić okablowanie pod wzglę-
dem uszkodzeń, przerw i zwarć

7 Defekt pompy
dozowania

Defekt pompy dozowania Kontrola funkcjonowania pompy
dozowania lub jej wymiana

Okablowanie Sprawdzić okablowanie pod wzglę-
dem uszkodzeń, przerw i zwarć

Dmuchawa powietrza spalania
blokada

Kontrola funkcjonowania dmuchawy
powietrza spalania lub jej wymiana

8 Defekt dmuchawy
powietrza spalania

Defekt dmuchawy powietrza
spalania

Wymiana dmuchawy powietrza spa-
lania

Okablowanie Sprawdzić okablowanie pod wzglę-
dem uszkodzeń, przerw i zwarć

9 Uszkodzony trzpień
żarzenia

Uszkodzony trzpień żarzenia Kontrola funkcjonowania trzpienia
żarzenia lub jego wymiana

Sprawdzić stan środka chłodzą-
cego, odpowietrzyć obieg płynu
chłodzącego

Urządzenie grzewcze prze-
grzane

Kontrola funkcjonowania pompy tło-
czącej lub jej wymiana

Sprawdzić okablowanie pod wzglę-
dem uszkodzeń, przerw i zwarć

Sensor temperatury płynu
chłodniczego uszkodzony

Kontrola funkcjonowania sensora
temperatury płynu chłodniczego lub
jego wymiana

Sprawdzić okablowanie pod wzglę-
dem uszkodzeń, przerw i zwarć

10 Przegrzanie

Defekt układu ochrony przed
przegrzaniem

Kontrola funkcjonowania układu
ochrony przed przegrzaniem lub
jego wymiana

Okablowanie Sprawdzić okablowanie pod wzglę-
dem uszkodzeń, przerw i zwarć

11 Defekt pompy tło-
czącej

Defekt pompy tłoczącej Wymiana pompy tłoczącej

12 Zwarcie na prze-
łączniku akumula-
tora

Okablowanie Sprawdzić okablowanie pod wzglę-
dem uszkodzeń, przerw i zwarć

Okablowanie Sprawdzić okablowanie pod wzglę-
dem uszkodzeń, przerw i zwarć

13 Zwarcie na wyjściu
dmuchawy pojazdu

Przekaźnik dmuchawy
pojazdu

Sprawdzić okablowanie pod wzglę-
dem uszkodzeń, przerw i zwarć
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Numer kodu
błędu/ liczba
impulsów
świetlnych

Informacja o błę-
dach

Możliwe przyczyny: Pomoc

Kontrola funkcjonowania przekaź-
nika dmuchawy pojazdu lub jego
wymiana

Okablowanie Sprawdzić okablowanie pod wzglę-
dem uszkodzeń, przerw i zwarć

14 Defekt układu
ochrony przed prze-
grzaniem

Defekt sensora ochrony przed
przegrzaniem

Kontrola funkcjonowania sensora
ochrony przed przegrzaniem lub
jego wymiana

Okablowanie Sprawdzić okablowanie pod wzglę-
dem uszkodzeń, przerw i zwarć

15 Trzpień żarzenia -
opór wzorcowy nie
osiągnięty

Uszkodzony trzpień żarzenia Kontrola funkcjonowania trzpienia
żarzenia lub jego wymiana

Sprawdzić okablowanie pod wzglę-
dem uszkodzeń, przerw i zwarć

Sensor temperatury spalin jest
uszkodzony

Kontrola funkcjonowania sen-
sora temperatury spalin lub jego
wymiana

16 Za wysoka tempe-
ratura spalin

Urządzenie grzewcze zanie-
czyszczone sadzą

Kontrola wzrokowa i oczyszczenie
lub w razie potrzeby wymiana jed-
nostki spalającej, głowicy spalania
lub powierzchni wewnętrznej prze-
noszenia ciepła

Okablowanie Sprawdzić okablowanie pod wzglę-
dem uszkodzeń, przerw i zwarć

17 Sensor temperatury
spalin jest uszko-
dzony

Sensor temperatury spalin jest
uszkodzony

Kontrola funkcjonowania sen-
sora temperatury spalin lub jego
wymiana
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9.1 Smary i środki eksploatacyjne

Element konstrukcyjny Rodzaj smaru Ilość napełniana Interwał konserwa-
cyjny

Silnik wysokoprężny OM 936

Olej silnikowy
Olej silnikowy, półsyntetyczny

wielosezonowy zgodnie z normą MB-Norm 228.5 
norma MB-Norm 228.51 jest również dopuszczalna

ok.  27 litrów co 500 godz. Rob.

Układ chłodzenia Środek antykorozyjny/przeciw zamarzaniu –
40° zgodnie z normą MB-Norm 325.5 u.326.5 ok.  25-30 litrów co 3 lata

Zbiornik paliwowy ok.  1190 litrów

Zbiornik pośredni

Olej napędowy

DIN EN 590
(max. 0,001wagi -% siarki) (10ppm)

ASTM D975
(maks. 0,0015 wagi.-% siarki) (15ppm)

ok.  (35 litrów)

zależnie od potrzeb

Zbiornik AdBlue® AdBlue® DIN 70070 ok.  95 litrów zależnie od potrzeb

Osie

Przekładnia wyrównawcza

Oś przednia

Oś tylna

ok. 22 litry

ok. 20 litrów

Przekładnia planetarna

2 osie, po 2 szt.
każda ok. 3,5 litra

co roku

Stół podbierający/układ czyszczenia

Przekładnia walców podbieracza 2 szt. każda ok. 9,0 litrów

Przekładnia walców transportujących 2
szt. każda ok. 3,5 litra

Przekładnia 4 walców czyszczących 2
szt. każda ok. 1,4 litra

Przekładnia 8 walców czyszczących

Olej przekładniowy 
API GL 5, SAE 90

ok. 6,0 litrów

co roku

Pozostałe

Skrzynia biegów 4-stopniowa

Maszyna wariant z 1 silnikiem napędu
jazdy

Maszyna wariant z 2 silnikami napędu
jazdy:

Olej przekładniowy syntetyczny 
API GL5, SAE 75W-90 wg normy ZF-Norm TE-ML 05B ok. 12 litrów

ok. 12,4 litry

Przekładnia rozdzielcza pomp
Olej przekładniowy ATF

Olej ATF zgodnie z Dexron II D
ok. 10,0 litrów

Układ hydrauliczny Olej hydrauliczny HVLP 46 (z zawartością cynku)
ISO-VG 46 zgodnie z DIN51524 część 3 ok. 190 litrów

co roku

Punkty smarowania
Smar 

zgodny z DIN 51825, NLGI-klasa 2, typ: KP2K-20, w
przypadku niskich temperatur zewnętrznych KP2K-30

zgodnie z 
planem smarowania

Klimatyzacja Środek chłodzący i olej patrz Strona 396 zależnie od potrzeb

Urządzenie mycia szyb Środek chroniący przed zamarzaniem ok.  20 litrów zależnie od potrzeb

Miarodajne dla ilości napełnienia są śruby kontrolne oleju i wzierniki!
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9.2 Tabela przeglądów i konserwacji

Interwały konserwacyjne

Prace konserwacyjne przed roz-
poczęciem

początek
codzien-
nie

po pierw-
szych 50
godzinach
pracy.

co 50 godz.
rob.

po pierw-
szych 500
godz. rob.

co 500
godz. rob.

w razie
zapotrze-
bowania co roku

Silnik wysokoprężny OM 936 patrz również instrukcja obsługi firmy Mercedes-Benz

Kontrola poziomu oleju X

Wymiana oleju silnikowego i filtra olejo-
wego

X X X X

Sprawdzić luz na zaworach, w razie
potrzeby ustawić

X następnie co
1500 godzin pracy

Wymiana czynnika chłodzącego co 3 lata

Wymiana wkładu krzemianowego co 3 lata

Sprawdzić poziom czynnika chłodzą-
cego, w razie potrzeby uzupełnić

X X X X X

Czyszczenie blaszek chłodnicy X

Wymienić wkład filtra paliwa
Spuścić wodę ze zbiornika zbiorczego
wody

X X

Wymiana filtra paliwa i filtra wstępnego
w silniku
Spuścić wodę ze zbiornika zbiorczego
wody

X X X

Wymiana głównego elementu filtra
powietrza

X X

Wymiana wkładu zabezpieczającego fil-
tra powietrza

Co 2 lata lub przeprowadzić 5 x konserwację głównego elementu

Kontrola szczelności i stanu wszystkich
przewodów i węży X X X

Kontrola pasa klinowego X X X

Wymiana pasa klinowego patrz instrukcja obsługi silnika firmy Mercedes-Benz

AdBlue®-Wymiana wkładu filtrującego podczas co 2. wymiany oleju silnikowego

Przekładnia rozdzielacza pompy

Kontrola poziomu oleju X X

Wymiana oleju X X X

Wymiana filtra zasysającego i ciśnienio-
wego

X X X

Skrzynia biegów 4-stopniowa

Kontrola poziomu oleju X X

Wymiana oleju X X X
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Interwały konserwacyjne

Prace konserwacyjne przed roz-
poczęciem

żniw
codzien-
nie

po pierw-
szych 50
godzinach
pracy.

co 50 godz.
rob.

Po pierw-
szych 500
godz. Rob.

Co 500
godz. Rob.

w razie
zapotrze-
bowania co roku

Osie

Kontrola poziomu oleju X X

Wymiana oleju X X X

Układ hydrauliczny

Czyszczenie chłodnicy oleju hydraulicz-
nego

X X X

Kontrola poziomu oleju X

Wymiana oleju hydraulicznego X X

Czyszczenie sit zasysających we wnę-
trzu zbiornika olejowego

co 2 lata

Filtry oleju hydraulicznego (2 szt)
wymiana wkładów

X X X X

Wymiana pokrywy wpustowej zbiornika
oleju hydraulicznego 
(filtr napowietrzający i odpowietrzający)

co 2 lata

Kontrola przewodów hydraulicznych pod
kątem uszkodzeń i przetarć

X X X X

Układ pneumatyczny

Wymiana wkładu osuszacza powietrza X X

Odwodnić zbiornik sprężonego powie-
trza

X

Akumulator

Sprawdzić, ewent. napełnić poziom kwa-
sów

X X X

Sprawdzić napięcie, ewent. doładować X X
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Interwały konserwacyjne

Prace konserwacyjne przed roz-
poczęciem

żniw
codzien-
nie

po pierw-
szych 50
godzinach
pracy.

co 50 godz.
rob.

po pierw-
szych 500
godz. rob.

co 500
godz. rob.

w razie
zapotrze-
bowania co roku

Kabina kierowcy

Oczyścić filtr obiegowy powietrza X

Wymiana filtra obiegowego powietrza X

Oczyścić filtr zasysający świeżego
powietrza

X X

Wymiana filtru zasysającego świeżego
powietrza

X

Stół podbierający

Przekładnia kontrola stanu oleju w prze-
kładniach walców podbieracza

X X

Przekładnia walców podbieracza
wymiana oleju

X X X

Wymiana uszczelek labiryntowych pro-
mieniowych na łożyskowaniu stołu pod-
bierającego od strony przekładni

każdorazowo po załadunku 300.000 t X

Wymienić śruby (M20 x 360) w walcu
odbieracza

X X

Kontrola stanu oleju w przekładni wal-
ców transportujących

X X

Wymiana oleju w przekładni walców
transportujących

X X X

Kontrola stanu oleju w przekładni 4 wal-
ców czyszczących

X X

Wymiana oleju w przekładni 4 walców
czyszczących

X X X

Pas denny

Skontrolować lub wymienić listwę zgar-
niającą rolek wodzących X X

Wymiana kół napędowych Zależnie od warunków glebowych każdorazowo po przeładunku 60.000 - 140.000 t X

Sprawdzić napięcie, ewent. naprężyć X X

Doczyszczarka wersja z taśmą sitową

Sprawdzić napięcie taśmy sitowej,
ewent. naprężyć

X X

Wymiana kół napędowych Zależnie od warunków glebowych każdorazowo po przeładunku. 100.000 - 200.000t
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Interwały konserwacyjne

Prace konserwacyjne przed roz-
poczęciem

żniw
codzien-
nie

po pierw-
szych 50
godzinach
pracy.

co 50 godz.
rob.

po pierw-
szych 500
godz. rob.

co 500
godz. rob.

w razie
zapotrze-
bowania co roku

Doczyszczarka wersja z 8 walcami czyszczącymi

Kontrola stanu oleju w przekładni 8 wal-
ców czyszczących

X X

Wymiana oleju w przekładni 8 walców
czyszczących

X X X

Doczyszczarka wersja z odkamieniaczem

Sprawdzić napięcie taśmy sitowej,
ewent. naprężyć

X X

Wymiana kół napędowych Zależnie od warunków glebowych każdorazowo po przeładunku. 100.000 - 200.000t

Skontrolować naprężenie wstępne wal-
ców czyszczących

X X X

Wysięgnik załadowczy

Sprawdzić napięcie taśmy sitowej,
ewent. naprężyć

X X X

Wymiana kół napędowych Zależnie od warunków glebowych każdorazowo po przeładunku 80.000 - 180.000t X

wszystkie taśmy, kanały transportujące i reszta maszyny

Usunąć zabrudzenia i 
nagromadzoną ziemię

X X

skontrolować wszystkie rolki (obracają
się swobodnie?)

X

Uzupełnić zbiornik ze smarem X

Nasmarować punkty smarowania Zgodnie z planem smarowania

Dociągnięcie sworzni kół 450 Nm Po pierwszych 10 i 50 godz. rob.

Kontrola ciśnienia opon X X

Klimatyzacja

Sprawdzić kondensator klimatyzacji pod
kątem zabrudzeń, ewent. wyczyścić

X X

Kontrola węży i przewodów pod kątem
przetarć
(kontrola wzrokowa), ewent. zlecić
wymianę

X X X

Sprawdzić poziom czynnika chłodzą-
cego, ewent. zlecić uzupełnienie

X X

Kontrolę i ewentualną naprawę klimaty-
zacji należy zlecić przedsiębiorstwu spe-
cjalistycznemu

X X

Zlecić wymianę osuszacza zbiorczego i
czynnika chłodzącego

co 2 lata
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9.3 Plan smarowania (smarowanie praską smarowniczą)

Punkt smarowania Ilość
grzybków

co godz.
rob.

Rura teleskopowa zgarniacza kopców podnieś/opuść
(nasmarować smarem)

4 w razie
potrzeby

Głowice przegubowe cylindrów składania stołu podbierają-
cego wewnątrz

2 100

Bolce na cylindrach składania stołu podbierającego 2 100

Głowice przegubowe cylindrów podnoszenia stołu podbie-
rającego góra

2 100

Podnoszenie stopy podporowej lewej i prawej 2 100

Punkt obrotowy zgarniacza pozostałości 2 100

Głowice przegubowe cylindra hydraulicznego - zgarniacz
kopców prawa/lewa

4 100

Głowice przegubowe cylindra hydraulicznego - zgarniacz
kopców podnieś/opuść

2 100

Dokierowanie przednia oś dodatkowa 2 100

Siłownik odciążania osi 4 100

Cylindry obciążanie osi dodatkowych przód/tył 8 200

Rolka dźwigni blokowania ramienia obrotowego 1 200

Punkt obrotowy dźwigni blokowania ramienia wychylnego 1 200

Przeguby krzyżakowe przednia i tylna oś 8 200

Wały przegubowe Kardana do osi 4 200

Blok smarowania obok wlewu zbiornika 8 200

Dźwignia pośrednia czujnik obrotu zgarniacza pozostało-
ści

1 1 x w roku

Dźwignia blokowania ramienia przeciwwagi 4 1 x w roku

Punkt obrotowy zderzak 2 1 x w roku

Zawieszenie doczyszczarki tył 6 200

Głowice przegubowe cylindrów wychylania doczyszczarki 1 200
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WSKAZÓWKA

Po umyciu maszyny również należy nasmarować wszystkie punkty smarowania.
Układ centralnego smarowania należy po umyciu maszyny nasmarować przynajmniej
w 2 cyklach smarowania pośredniego.

Smar ROPA nr art. 435006200

zgodnie z DIN 51825, klasa 2NLGI, Type: KP2K-20,

przy niskich temperaturach zewnętrznych KP2K-30.

Nie wolno stosować smarów zawierających smary stałe. Dopuszczalne są również
smary biodegradowalne.
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9.4 Tabela środków smarnych

Gatunek Nazwa ROPA Norma / specyfikacja
ROPA art. nr

Wielkość pojemnika

Olej hydrauliczny HVLP 46 
(zawierający cynk) ROPA hydroFluid HVLP 46

ISO-VG 46 wg DIN
51524 część 3

patrz Strona 465

435001210 = 20 l

435001230 = 208 l

435001240 = 1000 l

Olej silnikowy, półsyntetyczny ROPA engineOil E7 10W-40
Mercedes norma MB 228.5

patrz Strona 466

435012010 = 20 l

435012020 = 60 l

435012030 = 208 l

435012040 = 1000 l

Olej przekładniowy ROPA gearOil GL5 90
API GL 5, SAE 90

patrz Strona 467

435002010 = 20 l

435002020 = 60 l

435002030 = 208 l

435002040 = 1000 l

W pełni syntetyczny
olej przekładniowy

ROPA gearOil
GL5 75W-90 synth

API GL5, SAE 75W-90

patrz Strona 468

435011610 = 20 l

435011620 = 60 l

435011630 = 208 l

Olej przekładniowy ATF ROPA gearFluid ATF
Olej ATF zgodnie z Dexron II D

patrz Strona 469

435011810 = 20 l

435011820 = 60 l

435011830 = 208 l

Smar ROPA multi tem-
perature grease 2

DIN 51825, klasa NLGI 2, typ:
KP2K-20, w niskich temperatu-

rach zewnętrznych KP2K-30

patrz Strona 470

435015300 = 400 g

435006200 = 18 kg

435002300 = 25 kg

435006100 = 180 kg
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9.4.1 Karta danych produktu ROPA hydroFluid HVLP 46

Cechy
ROPA hydroFluid HVLP 46 to olej hydrauliczny na bazie mineralnej, który ma szczególnie korzystne zacho-
wanie lepkość-temperatura (oleje hydrauliczne o wysokiej VI). Stosowanym olejem bazowym jest wyłącz-
nie zasadowy tłuszcz parafinowy. Nawet przy ekstremalnych wahaniach temperatury i przy uruchamianiu
elementów hydraulicznych przy ujemnych zakresach temperatur, ROPA hydroFluid HVLP 46 osiąga maksy-
malną równomierność w działaniu maszyny. Optymalne właściwości ochrony przed zużyciem, korozją i utle-
nianiem zapewniają maksymalną niezawodność działania urządzeń hydraulicznych. Dobra zdolność filtracji
oleju ROPA hydroFluid HVLP 46 jest warunkiem stosowania w wielu układach hydraulicznych, dzięki temu
unika się zatkania filtra.

Wskazówki dotyczące stosowania
ROPA hydroFluid HVLP 46 nadaje się szczególnie do instalacji hydraulicznych, które są narażone na duże
wahania temperatury. Należy do nich cały obszar hydrauliki mobilnej w maszynach rolniczych i budowla-
nych, a także wszystkie instalacje stacjonarne pracujące na wolnym powietrzu.

Wielozakresowy charakter oleju ROPA hydroFluid HVLP 46 umożliwia znaczną redukcję gatunków. Dzięki
temu unika się w znacznym stopniu ryzyka pomylenia gatunku oleju przez użytkownika. Ułatwia się w ten
sposób magazynowanie oraz zamawianie oleju.

Olej ROPA hydroFluid HVLP 46 można stosować wszędzie, gdzie wymaga się stosowania olejów hydraulicz-
nych HVLP lub HLP.

Opis właściwości / specyfikacje
Olej ROPA hydroFluid HVLP 46 jest bardzo odporny na ścinanie i przewyższa wymagania względem ole-
jów hydraulicznych HVLP 46 wg DIN 51524 część 3 oraz olejów hydraulicznych HV 46 wg ISO 11158.

Zalecenia dotyczące stosowania
Olej hydrauliczny HVLP 46 wg DIN 51524 część 3
Olej hydrauliczny HV 46 wg ISO 11158

Ropa art. nr oraz wielkości pojemników patrz Strona 464

Charakterystyka Metoda kontroli ROPA hydroFluid HVLP 46

DIN 51 502 HVLP 46
Oznakowanie

DIN ISO 6743/4 HV 46

Gęstość w 15°C g/cm³ DIN 51 757 0,874

Kin. lepkość w 40°C mm²/s DIN EN ISO 3104 45,9

Kin. lepkość w 100°C mm²/s DIN EN ISO 3104 8,12

Wskaźnik lepkości (VI) DIN ISO 2909 150

Temperatura zapłonu COC °C DIN ISO 2592 228

Temperatura krzepnięcia °C DIN ISO 3016 -39

FZG-Test A/8,3/90 SKS DIN ISO 14 635 12

Cała charakterystyka podlega wahaniom uwarunkowanym produkcyjnie. Zastrzegamy sobie moż-
liwość zmian technicznych. Dodatkowe informacje znajdują się w naszej karcie charakterystyki.
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9.4.2 Karta danych produktu ROPA engineOil E7 10W-40

Cechy
ROPA engineOil E7 10W-40 jest olejem silnikowym UHPD o niskim współczynniku tarcia do pojazdów użyt-
kowych. Dzięki zastosowaniu specjalnych olejów bazowych oraz innowacyjnych dodatków dało się zrealizo-
wać całoroczny zakres lepkości preferowany przez producentów silników, wynoszący SAE 10W-40. W przy-
padku bardzo niskich temperatur zewnętrznych, dzięki lepkości nisko-temperaturowej SAE 10W zapewniony
jest niezawodny rozruch na zimno (niskie zużycie podczas rozruchu na zimno) oraz jak najszybsze dopro-
wadzenie oleju do miejsc smarowania. Ekstremalne obciążenia są z łatwością opanowywane dzięki lepkości
wysoko-temperaturowej SAE 40. Zapewnione jest wyraźne zmniejszenie zużycia oraz strat z powodu tarcia.
Zapewniona jest wyraźnie lepsza ekonomia dzięki niskiemu zużyciu oleju i paliwa, a także dzięki dłuższym
okresom między wymianą oleju, również w trudniejszych warunkach.

Wskazówki dotyczące stosowania
ROPA engineOil E7 10W-40 został opracowany w celu ekonomicznego zasilania silników Diesla w pojaz-
dach użytkowych oraz w zastosowaniach stacjonarnych, również w przypadku ekstremalnych obciążeń.
Przewyższa wszystkie wymagania stawiane wobec nowoczesnego oleju silnikowego do pojazdów o różnych
konstrukcjach w maszynach rolniczych, budowlanych i pojazdach użytkowych.

ROPA engineOil E7 10W-40 to całoroczny olej do silników Diesla do stosowania w silnikach Diesla Euro III
do Euro VI, a z powodu niskiej zawartości popiołu jest odpowiedni do stosowania w połączeniu z najróżniej-
szymi systemami obróbki spali.

Opis właściwości / specyfikacje Klasa SAE 10W-40
ACEA E4/E7
API CI-4

Certyfikaty Certyfikat MB 228.5
Volvo VDS-3 (STD 417-0002)

Zalecenia dotyczące stosowania
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 art. nr oraz wielkości pojemników patrz Strona 464

Charakterystyka Metoda kontroli ROPA engineOil E7 10W-40

Klasa SAE SAE J 300 10W-40

Gęstość w 15°C g/cm³ DIN 51 757 0,865

Dyn. lepkość przy -25°C (CCS) mPa s ASTM D 5293 6 230

Kin. lepkość w 40°C mm²/s DIN EN ISO 3104 100

Kin. lepkość w 100°C mm²/s DIN EN ISO 3104 14,7

Wskaźnik lepkości (VI) DIN ISO 2909 152

Temperatura zapłonu COC °C DIN ISO 2592 244

Temperatura krzepnięcia °C DIN ISO 3016 -33

Liczba bazowa mgKOH/g DIN ISO 3771 13,7

Cała charakterystyka podlega wahaniom uwarunkowanym produkcyjnie. Zastrzegamy sobie moż-
liwość zmian technicznych. Dodatkowe informacje znajdują się w naszej karcie charakterystyki.
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9.4.3 Karta danych produktu ROPA gearOil GL5 90

Cechy
Olej przekładniowy ROPA gearOil GL5 90 jest produkowany ze specjalnych olejów bazowych z odpowied-
nio dostosowanymi dodatkami. Wybrano taką regulację lepkości, która zapewnia dobry przepływ w niskiej
temperaturze i wysoką jakość smarowania przy wysokich temperaturach.

Wskazówki dotyczące stosowania
ROPA gearOil GL5 90 jest przeznaczony do ciężkich, hipoidalnych osi napędowych, a także do przekładni
zębatych stożkowych i walcowych, przekładni kierowniczych i niezsynchronizowanych skrzyń biegów w
pojazdach i maszynach roboczych z wymaganiami API GL-5.

Opis właściwości / specyfikacje
Klasa SAE 85W-90
API GL-5

Zalecenia dotyczące stosowania
MAN M 342 Typ M1
MAN M 342 Typ M2
ZF TE-ML 05A, 12E, 16B, 16C, 17B, 19B, 21A
ZF001911
ZF001912

Ropa art. nr oraz wielkości pojemników patrz Strona 464

Charakterystyka Metoda kontroli ROPA gearOil GL5 -90

Klasa SAE SAE J 306 85W-90

Gęstość w 15°C g/cm³ DIN 51 757 0,898

Dyn. lepkość przy -12°C mPa s DIN 51 398 21 000

Kin. lepkość w 40°C mm²/s DIN EN ISO 3104 198

Kin. lepkość w 100°C mm²/s DIN EN ISO 3104 17,6

Wskaźnik lepkości (VI) DIN ISO 2909 96

Temperatura zapłonu COC °C DIN ISO 2592 230

Temperatura krzepnięcia °C DIN ISO 3016 -21

FZG-Test A/8,3/90 SKS DIN ISO 14 635 >12

Cała charakterystyka podlega wahaniom uwarunkowanym produkcyjnie. Zastrzegamy sobie moż-
liwość zmian technicznych. Dodatkowe informacje znajdują się w naszej karcie charakterystyki.
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9.4.4 Karta danych produktu ROPA gearOil GL5 75W-90 synth

Cechy
ROPA gearOil GL5 75W-90 synth jest w pełni syntetycznym, płynnie działającym, wielofunkcyjnym olejem
przekładniowym do wysoko obciążonych osi i skrzyń biegów. Ustawienie lepkości SAE 75W-90 gwarantuje
zarówno doskonałe zachowanie w niskich temperaturach, jak i maksymalne bezpieczeństwo smarowania w
wysokich temperaturach. Wysoką oszczędność paliwa uzyskuje się dzięki specjalnie lekkim właściwościom
funkcjonowania ROPA gearOil GL5 75W-90 synth.

Wskazówki dotyczące stosowania
ROPA gearOil GL5 75W-90 synth przeznaczony jest do uniwersalnego zasilania skrzyń biegów, napędów
pomocniczych i przekładni osi, w tym mocno obciążonych hipoidalnych osi napędowych u. a. w pojazdach
użytkowych, maszynach rolniczych, maszynach budowlanych lub samochodach osobowych.

Wymagania zgodne z API GL-4 oraz API GL-5 są spełnione z dużym zapasem.
Również w przekładniach, gdzie stosowane są oleje przekładniowe. zgodnie z MAN 341 typ E3 oraz MAN
342 typ M3, można bez problemu stosować olej ROPA gearOil GL5 75W-90 synth.

Opis właściwości / specyfikacje
Klasa SAE 75W-90
API GL-4 / GL-5

Zalecenia dotyczące stosowania
Karta MB 235.8
dawniej ZF TE-ML 05B

Ropa art. nr oraz wielkości pojemników patrz Strona 464

Charakterystyka Metoda kontroli ROPA gearOil
GL5 75W-90 synth

Klasa SAE SAE J 306 75W-90

Gęstość w 15°C g/cm³ DIN 51 757 0,869

Dyn. lepkość przy -40°C mPa s DIN 51 398 77 000

Kin. lepkość w 40°C mm²/s DIN EN ISO 3104 107

Kin. lepkość w 100°C mm²/s DIN EN ISO 3104 15,7

Wskaźnik lepkości (VI) DIN ISO 2909 157

Temperatura zapłonu COC °C DIN ISO 2592 200

Temperatura krzepnięcia °C DIN ISO 3016 <-51

Cała charakterystyka podlega wahaniom uwarunkowanym produkcyjnie. Zastrzegamy sobie moż-
liwość zmian technicznych. Dodatkowe informacje znajdują się w naszej karcie charakterystyki.
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9.4.5 Karta danych produktu ROPA gearFluid ATF

Cechy
ROPA gearFluid ATF jest olejem przekładniowym do automatycznych skrzyń biegów, przekładni ze sprzę-
głami wielotarczowymi i jest również stosowany jako olej hydrauliczny w wielu różnych zastosowaniach.
Wysoki komfort zmiany biegów osiąga się poprzez dopasowanie specjalnych dodatków do okładzin ciernych
stosowanych w przekładni.

ROPA gearFluid ATF jest zgodny ze specyfikacją General Motors ATF Dexron II D i jest przepisywany przez
znanych producentów samochodów stosujących automatyczne skrzynie biegów z wymaganiami Dexron II D.
Nawet w automatycznych skrzyniach biegów z wymaganiem MB 236.1 olej ROPA gearFluid ATF może być
używany bez problemów.

Wskazówki dotyczące stosowania
Do stosowania w przekładniach automatycznych w pojazdach oraz przekładniach regulowanych i przełą-
czalnych, z uwagi na różne wymagania względem tarcia, wymaga się używania różnych olejów ATF. Dlatego
należy bezwzględnie przestrzegać wymagań producenta.

Opis właściwości / specyfikacje
General Motors Dexron II D
Ford Mercon

Zalecenia dotyczące stosowania
MAN 339 Typ V1 Karta MB 236.1 ZF000438
MAN 339 Typ Z1 Caterpillar TO-2 ZF TE-ML 04D, 14A
MAN 339 Typ L 2

Ropa art. nr oraz wielkości pojemników patrz Strona 464

Charakterystyka Metoda kontroli ROPA gearFluid ATF

Kolor zabarwiony na czerwono

Gęstość w 15°C g/cm³ DIN 51 757 0,871

Dyn. lepkość przy -40°C (CCS) mPa s DIN 51 398 48 000

Kin. lepkość w 40°C mm²/s DIN EN ISO 3104 36,1

Kin. lepkość w 100°C mm²/s DIN EN ISO 3104 7,20

Wskaźnik lepkości (VI) DIN ISO 2909 168

Temperatura zapłonu COC °C DIN ISO 2592 210

Temperatura krzepnięcia °C DIN ISO 3016 -48

Cała charakterystyka podlega wahaniom uwarunkowanym produkcyjnie. Zastrzegamy sobie moż-
liwość zmian technicznych. Dodatkowe informacje znajdują się w naszej karcie charakterystyki.
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9.4.6 Karta danych produktu ROPA multi temperature grease 2

Cechy
ROPA multi temperature grease 2 to smar EP na bazie olejów mineralnych odpornych na starzenie.

Nadaje się szczególnie do stosowania w układach centralnego smarowania BEKA-MAX.
Nadaje się do smarowania łożysk tocznych i ślizgowych, również narażonych na wysokie obciążenia. Rów-
nież w miejscach smarowania, w których wymagany jest smar zgodny z normą MAN (norma fabryczna MAN
283 Li-P2) i Mercedes- Benz (specyfikacja dostawy: DBL 6804.00 - karta wymagań dla materiałów eksplo-
atacyjnych 267), można bez problemu stosować olej ROPA multi temperature grease 2.

Wskazówki dotyczące stosowania
Smarowanie łożysk kół w samochodach ciężarowych, maszynach budowlanych, urządzeniach do trans-
portu poziomego i maszynach rolniczych. Smarowanie łożysk z pierścieniem obrotowym. Smarowanie łożysk
maszyn narzędziowych, pras, pomp, silników elektrycznych. Do centralnych układów smarowania w maszy-
nach rolniczych i budowlanych.

Szczególne zalety:

dobrze tłoczy się w centralnych układach smarowania odporny na starzenie
odporny na wodę bardzo stabilny mechanicznie
chroni przed korozją wysoka zdolność pracy pod ciśnieniem
dobrze przylega

Opis właściwości / specyfikacje wg DIN 51 502, KP 2 K-30

Certyfikaty Centralne układy smarowania Beka-MAX

Zalecenia dotyczące
stosowania

MAN (norma fabryczna MAN 283 Li-
P2)

Mercedes-Benz (karta wymagań dla materiałów eks-
ploatacyjnych 267)

Ropa art. nr oraz wielkości pojemników patrz Strona 464

Charakterystyka wg DIN 51502 KP 2 K-30

Zagęszczacz Mydło litowe

Zakres temperatur użytkowych -30 do +120 °C

Dopuszczalny na krótki czas +130 °C

Temperatura topnienia DIN ISO 2176 ok. 175 °C

Penetracja wg 60 DH DIN ISO 2337 265 do 295 1/10 mm

Odpady po penetracji po 100 000 DH < 30 1/10 mm

Rodzaj oleju bazowego Olej mineralny

Olej bazowy, lepkość przy 40 °C DIN 51562-01 110 mm²/s

Odporność na wodę DIN 51807-01 1 – 90

Test Emcor DIN 51802 Stopień korozji 0

Działanie korozyjne na miedź DIN 51811 Stopień korozji 1 - 100

Mechaniczne badanie dynamiczne FAG-FE9 DIN 51821-02 
-A/1500/6000-120

F50 >100h

Siła przywierania VKA DIN 51350-04 2400 N

Cała charakterystyka podlega wahaniom uwarunkowanym produkcyjnie. Zastrzegamy sobie moż-
liwość zmian technicznych. Dodatkowe informacje znajdują się w naszej karcie charakterystyki.
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9.5 Norma zakładowa firmy Mercedes-Benz dotycząca czynników
chłodzących / przeciw zamarzaniu

9.5.1 Środek antykorozyjny/przeciw zamarzaniu (specyfikacja MB 325.5)

Stan: 05.03.2021

Nazwa produktu Zleceniodawca

Środek antykorozyjny/przeciw zamarza-
niu zgodnie z normą MB-Norm 325.5 Daimler Truck AG, Stuttgart/Deutschland

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/Deutschland

ADECO FRIZANTIN G40 ADECO doo, Novi sad/SERBIA

Alpine C40 Mitan Mineralöl GmbH, Ankum/Deutschland

Antifreeze ANF KK40 Kuttenkeuler Mineralölhandels- und Tankstellenbetriebsgesell-
schaft mbH, Köln-Rodenkirchen/Deutschland

ANTIFRIZ MAX Petrol d.d., Ljubljana/SŁOVENIA

AVIA ANTIFREEZE NG Avia AG, München/Deutschland

AVIATICON Finkofreeze F40 Finke Mineralölwerk GmbH, Visselhövede/Deutschland

CAR1 Premium-Longlife Kühlerschutz
C40 Coparts Autoteile GmbH, Essen/Deutschland

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/UNITED KINGDOM

Eni Antifreeze Spezial 12++ ENI S.p.A. - Refining & Marketing Division, ROM/ITALY

EVO ST40 Kuttenkeuler Mineralölhandels- und Tankstellenbetriebsgesell-
schaft mbH, Köln-Rodenkirchen/Deutschland

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/RUSSIAOOO LLK-Interna-
tional, MOSCOW/RUSSIA

Mobil Antifreeze Ultra ExxonMobil Oil Corporation, SPRING, Texas/USA

MOFIN Kühlerschutz M40 Extra Mofin Deutschland GmbH & Co KG, Hoya/Deutschland

MOTOREX COOLANT M4.0 Concen-
trate MOTOREX AG, Langenthal/Schweiz

Nalcool NF40 Nalco an Ecolab Company, Macquarie Park/AUSTRALIA

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)/ITALY

PANOLIN ANTI-FROST MT-650 PANOLIN AG, MADETSWIL/Schweiz
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Nazwa produktu Zleceniodawca

PERMA UNIVERSAL LL -37°C Minerva Oil, MEUZAC /FRANCE

POWERCOOLING NG SMB, Saint Priest Cedex/FRANCE

Raloy Anticongelante Concentrate (G40) Raloy Lubricantes, S.A. de C.V., Santiago Tiangu-
istenco/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/BRAZIL

Valvoline OEM Advanced 40 The Valvoline Company, LEXINGTON, KY/USA

XTAR SUPER COOLANT Si-OAT CEPSA Comercial Petróleo, S.A.U., Madrid/SPAIN

YORK 816 Antigel MOTOREX AG, Langenthal/Schweiz

Zerex G 40 The Valvoline Company, LEXINGTON, KY/USA

Środek antykorozyjny/przeciw zamarzaniu ROPA

Gatunek Norma / specyfikacja ROPA nr art. 
Wielkość pojemnika

Środek antykoro-
zyjny/przeciw zamarzaniu

Norma zakładowa Mer-
cedes-Benz MB 325.5 435007210 = 20 l

Środek antykorozyjny/przeciw zamarzaniu ROPA 435007210 to koncentrat. Należy go
rozcieńczyć z wodą przed zastosowaniem w układzie chłodzenia silnika Diesla.

Zabezpieczenie przed mrozem
do

Proporcje mieszania 
Koncentrat : Woda

-37 °C 1 : 1

-25 °C 1 : 1,5

-18 °C 1 : 2
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9.5.2 Mieszanki środka chłodniczego (specyfikacja MB 326.5)

Stan: 05.03.2021

Nazwa produktu Zleceniodawca

ALLIANCE PRIMECOOL GP P-40 Mercedes-Benz Pty. Ltd. /Australia, Victoria, Mul-
grave/AUSTRALIA

Antigel YORK 813 MOTOREX AG, Langenthal/Schweiz

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)/SPAIN

Mobil Coolant Ultra Ready Mix Moove Lubricants Limited, GRAVESEND/UNITED KINGDOM

MOTOREX COOLANT M4.0 ready to
use

MOTOREX AG, Langenthal/Schweiz

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)/ITALY

PETRYGO HEAVY Radiator Coolant Orlen Oil Sp. z o.o., Kraków/POLAND

POWERCOOLING NG -37 SMB, Saint Priest Cedex/FRANCE

REPSOL ANTICONGELANTE REF.
ORGÁNICO Si-OAT MQ 50%

REPSOL LUBRICANTES Y ESPECIALIDADES, S.A.,
MOSTOLES (Madrid)/SPAIN

XTAR SUPER COOLANT Si-OAT 50% CEPSA Comercial Petróleo, S.A.U., Madrid/SPAIN
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9.6 Wkłady filtrów, paski klinowe
Maus 5 / BunkerMaus 5 z silnikiem Mercedes Benz OM936 LA

Silnik Mercedes Benz OM936 LA Nr art. ROPA

Wkład filtrujący, 1 szt. 303025600

Wkład filtra paliwowego drobnego Silnik, 1 szt. 303025500

Wkład filtra paliwowego wstępnego Silnik, 1 szt. 303025400

Wkład filtra paliwowego wstępnego elektropompa, 1 szt. 303016700

Filtr paliwa ogrzewania postojowego 301010600

Wkład główny filtra powietrza, 1 szt. 301022500

Wkład zabezpieczający filtra powietrza, 1 szt. 301022600

AdBlue® Układ

AdBlue® Wkład filtrujący, 1 szt. 303019500

Układ hydrauliczny

Filtr zwrotny zasysający w zbiorniku oleju
włącznie. Uszczelka O-Ring 164.47x5.33 (bez nr art.
ROPA)

270048300

Element filtrujący filtra wysokociśnieniowego
Łącznie z pierścieniem uszczelniającym 79*3, ROPA
nr art. 412045500

270043000

Korek wlewu z wbudowanym filtrem wentylacyjnym 270070000

Przekładnia rozdzielacza pomp

Filtr zasysający 181060100

O-Ring 32.99* 2.62 NBR70 412059500

Uszczelka papierowa do filtrów zasysających 181051700

Element filtra ciśnieniowego
włącznie z uszczelką O-Ring 46*3 270044200

Układ pneumatyczny

Wkład do osuszacza powietrza 261003500

Wentylacja Kabina kierowcy

Filtr ssania świeżego powietrza 352033200

Filtr obiegowy Kabina kierowcy 352042200

Tylko przy opcji z systemem wodnym

Wkład filtra 100 oczek/cal 208003200

Pasek klinowy
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Pas taśmowy 1 prądnica/klimatyzacja/pompa wodna. 226006600

9.7 Tabela momentów obrotowych śrub i nakrętek (Nm)

Gwint metryczny DIN 13

Rozmiar 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

Gwint metryczny drobnozwojowy DIN 13

Rozmiar 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
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Momenty obrotowe dociągania nakrętek kół

Koła przednie i tylnie 450 Nm

Osie dodatkowe 400 Nm
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9.8 Plany smarowania

9.8.1 Obieg smarowania 1 stół podbierający

75
75 Walec transportujący 3

105
105

Walec czyszczący 4

25
105*

25*
105*

105
105 Zaczep sprzęgła walca czyszczącego

Zaczep sprzęgła walca podbieracza
Walec czyszczący 3

Walec transportujący 2
Walec transportujący 1

Walec czyszczący 2

Zazębienie walca podbieracza
Walec podbieracza

Walec czyszczący 1

Walec czyszczący

75
75 Walec transportujący 1

105
105

Walec czyszczący 2

105
105 Zazębienie walca podbieracza

Walec podbieracza
Walec czyszczący 1

Walec czyszczący
Walec transportujący 3

Walec czyszczący 4

Zaczep sprzęgła walca czyszczącego
Zaczep sprzęgła walca podbieracza

Walec czyszczący 3

Walec transportujący 2

75
105
25 Łożysko mimośrodowe

Napęd i łożyskowanie grotu
Głowica kulista

Widełki przegubu
Punkt obrotowy z przodu

45
45
75

Cylinder stół podbierający w górę

105
105 Łożyska GE składanie po lewej stronie z tyłu

Łożyska GE składanie po lewej z przodu
Oczko kuliste cylindra składanie lewa

Punkt obrotowy stół podbierający w górę
Cylinder stół podbierający w górę

Łożyska GE składanie po prawej stronie z tyłu
Łożyska GE składanie po prawej stronie z przodu

Oczko kuliste cylindra składanie prawa

Punkt obrotowy stół podbierający w górę

Rozdzielacz pośredni stół rama

Do rozdzielacza głównego obieg 2

Przewód powrotny

ROPA nr art.: 360016300

Rozdzielacz pośredni grot
Ropa nr art.: 360015700

Rozdzielacz pośredni stół prawa
Ropa nr art.: 360015900

Rozdzielacz pośredni stół lewa
Ropa nr art.: 360015800

Rozdzielacz główny obieg 1
Ropa nr art.: 360015600

Podwozie
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9.8.2 Obieg smarowania 2 podwozie z doczyszczarką taśmową

25*
45 Wał napęd. doczyszczarka taśmą sitową

25
25

Punkt obrotowy dźwignia wodząca dół

25*
75

75
105*

25
45* Łożysko ukośne obrac. ram. wychyln. dół

Ramię pośrednie przeciwwaga góra
Ramię pośrednie przeciwwaga dół

Wał napędowy pasa dennego
Punkt obrotowy doczyszczarka dół

Ramię pośrednie przeciwwaga góra

Wychylanie przeciwwagi od strony pręta
Punkt obrotowy dźwignia wodząca góra

105
105 Tuleja wahacza prawa dół

45
25

Siłownik kierowniczy prawa zewnątrz

45
45 Zgarniacz kopców góra-dół lewa

Zgarniacz kopców góra-dół prawa
Siłownik kierowniczy lewa wewn.

Tuleja wahacza prawa góra
Tuleja wahacza lewa dół

Siłownik kierowniczy lewa zewn.

Zgarniacz pozostałości obracanie góra
Zgarniacz pozostałości obracanie dół
Siłownik kierowniczy prawa wewnątrz

Tuleja wahacza lewa góra

75
105

Łożysko GL wysięgnik obracanie dolne

105
25*

Smarow. łańcucha obrac. ramienia wychyln.
Smarow. łańcucha obrac. ramienia wychyln.

Łożysko GL wysięgnik obracanie górne

Wał napędowy wysięgnika załadowczego
Smarow. łańcucha obrac. wysięgnika załad.
Smarow. łańcucha obrac. wysięgnika załad.

Rozdzielacz pośredni ramię wychylne

Do rozdzielacza głównego obieg 1

Przewód powrotny

ROPA nr art.: 360017600

Rozdzielacz pośredni podwozie przód
ROPA nr art.: 360016500

Rozdzielacz pośredni rama góra
ROPA nr art.: 360017500

Rozdzielacz główny obieg 2 podwozie
ROPA nr art.: 360017400

Stół podbierający

105
105 Łożysko GE ramię przeciwwagi dół

Łożysko GE ramię wychylne dół
Łożysko GE ramię przeciwwagi góra

Łożysko GE obracanie ramienia wychylnego

105
105 Tuleja wahacza prawa góra

45
25

Siłownik kierowniczy prawa zewnątrz

105
45* Łożysko doczyszczarka dół

Kozioł osi łożysko przód
Siłownik kierowniczy prawa wewnątrz

Tuleja wahacza prawa dół
Tuleja wahacza lewa góra

Siłownik kierowniczy lewa zewn.

Kozioł osi łożysko tył
Siłownik kierowniczy lewa wewn.

Tuleja wahacza lewa dół

Rozdzielacz pośredni podwozie tył
ROPA nr art.: 360016600
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9.8.3 Obieg smarowania 2 podwozie z doczyszczarką 8 walcami
doczyszczającymi

25*
45 Punkt obrotowy doczyszczarka dół

25
25

Punkt obrotowy dźwignia wodząca dół

25*
75

75
105*

25
45* Łożysko ukośne obrac. ram. wychyln. dół

Ramię pośrednie przeciwwaga góra
Ramię pośrednie przeciwwaga dół

Wał napędowy pasa dennego
Punkt obrotowy doczyszczarka dół

Ramię pośrednie przeciwwaga góra

Wychylanie przeciwwagi od strony pręta
Punkt obrotowy dźwignia wodząca góra

105
105 Tuleja wahacza prawa dół

45
25

Siłownik kierowniczy prawa zewnątrz

45
45 Zgarniacz kopców góra-dół lewa

Zgarniacz kopców góra-dół prawa
Siłownik kierowniczy lewa wewn.

Tuleja wahacza prawa góra
Tuleja wahacza lewa dół

Siłownik kierowniczy lewa zewn.

Zgarniacz pozostałości obracanie góra
Zgarniacz pozostałości obracanie dół
Siłownik kierowniczy prawa wewnątrz

Tuleja wahacza lewa góra

75
105

Łożysko GL wysięgnik obracanie dolne

105
25*

Smarow. łańcucha obrac. ramienia wychyln.
Smarow. łańcucha obrac. ramienia wychyln.

Łożysko GL wysięgnik obracanie górne

Wał napędowy wysięgnika załadowczego
Smarow. łańcucha obrac. wysięgnika załad.
Smarow. łańcucha obrac. wysięgnika załad.

Rozdzielacz pośredni ramię wychylne

Do rozdzielacza głównego obieg 1

Przewód powrotny

ROPA nr art.: 360017600

Rozdzielacz pośredni podwozie przód
ROPA nr art.: 360016500

Rozdzielacz pośredni rama góra
ROPA nr art.: 360017500

Rozdzielacz główny obieg 2 podwozie
ROPA nr art.: 360017400

Sekcja podbierająca

105
105 Łożysko GE ramię przeciwwagi dół

Łożysko GE ramię wychylne dół
Łożysko GE ramię przeciwwagi góra

Łożysko GE obracanie ramienia wychylnego

105
105 Tuleja wahacza prawa góra

45
25

Siłownik kierowniczy prawa zewnątrz

105
45* Łożysko doczyszczarka dół

Kozioł osi łożysko przód
Siłownik kierowniczy prawa wewnątrz

Tuleja wahacza prawa dół
Tuleja wahacza lewa góra

Siłownik kierowniczy lewa zewn.

Kozioł osi łożysko tył
Siłownik kierowniczy lewa wewn.

Tuleja wahacza lewa dół

Rozdzielacz pośredni podwozie tył
ROPA nr art.: 360016600
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9.8.4 Obieg smarowania 3 podwozie z doczyszczarką 8 walcami
doczyszczającymi (opcja)

105
105 Walec czyszczący 1

45
25

Walec czyszczący 3
Walec czyszczący 4

Walec czyszczący 2
Walec czyszczący 8

Walec czyszczący 6
Walec czyszczący 5

Walec czyszczący 7

Do rozdzielacza głównego obieg 1

Przewód powrotny

Rozdzielacz pośredni 8 walców
ROPA nr art.: 360016700

Stół podbierający

Do rozdzielacza głównego obieg 2
Podwozie
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9.8.5 Centralne smarowanie obwód smarowania 2 rama pojazdu z
odkamieniaczem

Ilustracja, część 1

25*
45 Wał napędowy taśma sitowa odkamieniacza

25
25

Punkt obrotowy dźwignia wodząca dół

25*
75

75
105

25
45* Łożysko ukośne obrac. ram. wychyln. dół

Ramię pośrednie przeciwwaga góra
Ramię pośrednie przeciwwaga dół

Wał napędowy pasa dennego
Punkt obrotowy doczyszczarka dół

Ramię pośrednie przeciwwaga góra

Wychylanie przeciwwagi od strony pręta
Punkt obrotowy dźwignia wodząca góra

105
105 Tuleja wahacza prawa dół

45
25

Siłownik kierowniczy z prawej strony na zewnątrz

45
45 Zgarniacz kopców góra-dół lewa

Zgarniacz kopców góra-dół prawa
Siłownik kierowniczy lewa wewn.

Tuleja wahacza prawa góra
Tuleja wahacza lewa dół

Siłownik kierowniczy z lewej strony na zewnątrz

Zgarniacz pozostałości obracanie góra
Zgarniacz pozostałości obracanie dół
Siłownik kierowniczy prawa wewnątrz

Tuleja wahacza lewa góra

75
105

Łożysko GL wysięgnik obracanie dolne

105
25*

Smarow. łańcucha obrac. ramienia wychyln.
Smarow. łańcucha obrac. ramienia wychyln.

Łożysko GL wysięgnik obracanie górne

Wał napędowy wysięgnika załadowczego
Smarow. łańcucha obrac. wysięgnika załad.
Smarow. łańcucha obrac. wysięgnika załad.

Rozdzielacz pośredni ramię wychylne

Do rozdzielacza głównego

Przewód powrotny

ROPA nr art.: 360017600

Rozdzielacz pośredni podwozie przód
Ropa nr art.: 360016500

Rozdzielacz pośredni rama góra
Ropa nr art.: 360017500

Rozdzielacz główny obwodu smarowania 2 podwozie
Przebudowane z ROPA nr art.: 360017400

Obwód smarowania 1 stół podbierający

105
105 Łożysko GE ramię przeciwwagi dół

Łożysko GE ramię wychylne dół
Łożysko GE ramię przeciwwagi góra

Łożysko GE obracanie ramienia wychylnego

105
105 Tuleja wahacza prawa góra

45
25

Siłownik kierowniczy z prawej strony na zewnątrz

105
45* Łożysko doczyszczarka dół

Kozioł osi łożysko przód
Siłownik kierowniczy prawa wewnątrz

Tuleja wahacza prawa dół
Tuleja wahacza lewa góra

Siłownik kierowniczy z lewej strony na zewnątrz

Kozioł osi łożysko tył
Siłownik kierowniczy lewa wewn.

Tuleja wahacza lewa dół

Rozdzielacz pośredni podwozie tył
Ropa nr art.: 360016600

Do rozdzielacza pośredniego

Odkamieniacz (patrz kolejna strona)
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Ilustracja, część 2

105
105 Łożysko na wyorywacz wałek wypustkowy 5

Walec czyszczący 1 napęd

45
45 Punkt obrotowy płyta mocująca napęd walca czyszczącego 2

Punkt obrotowy płyta mocująca napęd walca czyszczącego 1
Walec czyszczący 2 napęd

Łożysko na wyorywacz wałek wypustkowy 6
Łożysko na wyorywacz wałek wypustkowy 11

Łożysko na wyorywacz walec czyszczący 1

Punkt obrotowy płyta mocująca łożysko walca czyszczącego 2
Punkt obrotowy płyta mocująca łożysko walca czyszczącego 1

Łożysko na wyorywacz walec czyszczący 2

Łożysko na wyorywacz wałek wypustkowy 12

Rozdzielacz pośredni odkamieniacza
Ropa nr art.: 360022000

105
105

105
105

105

Łożysko na wyorywacz wałek wypustkowy 1

Łożysko na wyorywacz walec czyszczący 1
Łożysko na wyorywacz wałek wypustkowy 2

Łożysko na wyorywacz walec czyszczący 2

Łożysko na wyorywacz wałek wypustkowy 10
Łożysko na wyorywacz wałek wypustkowy 9

Od rozdzielacza głównego obwodu smarowania 2

Podwozie (patrz poprzednia strona)

WSKAZÓWKA

Maszyny przed rokiem produkcji 2020 zostały zbudowane z trzema obwodami elek-
trycznymi. Tam pozostał rozdzielacz główny podwozia w stanie dostawy ROPA nr art.
360017400.
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9.9 Karta charakterystyki AdBlue®
Pojęcie

AdBlue to nazwa handlowa środka do redukcji NOx w silnikach wysokoprężnych AUS
32 o nazwie normatywnej DIN 70070 / ISO 22241.

Zadanie AdBlue
Płyn AdBlue służy do redukcji trujących tlenków azotu do pary wodnej i pochodnych
azotu w spalinach pojazdów napędzanych olejem napędowym z technologią SCR-
Katalysator.

Charakterystyka chemiczna i skład płynu AdBlue
Płyn AdBlue składa się z oczyszczonego technicznie mocznika bez dodatku sub-
stancji obcych, rozpuszczonego w wodzie zdemineralizowanej. Zawartość mocznika
wynosi 32,5 %. Płyn AdBlue nie jest dodatkiem, tylko jest przewożony przez pojazdy
z technologią SCR-Katalysator oddzielnie w przewidzianym do tego celu zbiorniku
dodatkowym.

Związki chemiczne H2N-CO-NH2

Masa molowa (mocznik): 60,06 g/mol

CAS (Chemical-Abstracts-Service)-Nr.: 57-13-6

Postępowanie z materiałami eksploatacyjnymi, paliwami i środkami smarnymi
Należy koniecznie zwracać uwagę na to, aby płyn AdBlue był koniecznie oddzielony
od innych materiałów eksploatacyjnych, paliw i smarów, jak np. płyn chłodniczy, olej
silnikowy, olej przekładniowy, paliwo, płyn hydrauliczny i hamulcowy, a także aby nie
używano do jego przechowywania tych samych pojemników i misek spływowych.
Zaledwie niewielkie ilości płynu AdBlue w obiegu płynu chłodzącego, aby uszkodzić
termostaty i czujniki temperatury. Materiały eksploatacyjne, które zawierają ślady
AdBlue, nie mogą być stosowane wraz z nim.

Postępowanie z płynem AdBlue zanieczyszczonym przez substancje obce
Poszczególne komponenty systemu oczyszczania spalin w sposób bardzo wrażliwy
reagują już na najmniejsze ślady zanieczyszczeń w płynie AdBlue. Dlatego mając do
czynienia z płynem AdBlue należy koniecznie stosować czyste, przeznaczone do tego
celu pojemniki i naczynia. AdBlue, posiadający ślady zanieczyszczeń nie może zostać
ponownie wykorzystany.

Okres użytkowania i przydatności do użycia
Płyn AdBlue rozkłada się podczas składowania w wodorotlenek amonu i dwutlenek
węgla i wówczas przestaje spełniać wymagania normy DIN 70070 / ISO 22241. W
przypadku zachowania zalecanej temperatury składowania wynoszącej maksymal-
nie 25 °C, płyn AdBlue po wyprodukowaniu spełnia wymagania tej normy przez min.
6 miesięcy. W przypadku przekroczenia zalecanej temperatury magazynowania, ten
czas ulega skróceniu. W temperaturach poniżej -11 °C AdBlue zamarza i twardnieje.
Po ogrzaniu zamarznięty płyn AdBlue wraca do stanu płynnego i można go ponownie
wykorzystać bez pogorszenia jego jakości.

Utylizacja i biodegradowalność
Płyn AdBlue stanowi bardzo małe zagrożenie dla wody i gleby. Jest on rozkładany
przez mikroorganizmy i dlatego łatwo ulega biodegradacji. Z tego względu płyn
AdBlue w Niemczech należy do najniższej kategorii zagrożenia dla wody wg przepi-
sów WGK 1.
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Przepisy
Produkt zgodnie z dyrektywą WE lub odpowiednimi przepisami krajowymi nie podlega
obowiązkowi oznakowania.

Przepisy krajowe:

Rozporządzenie o ochronie przed awa-
riami:

nie podlega

Oznakowanie
Króćce do zwrotu płynu AdBlue są oznaczone znakiem normatywnym DIN 70070 /
ISO 22241 lub nazwą handlową AdBlue.

Fizyczne i chemiczne właściwości AdBlue

Forma: płyn

Kolor: bezbarwny, przeźroczysty,
jasno-żółty

Zapach: lekki zapach amoniaku

Wartość ph: 10 (roztwór wodny, 10 %)

Początek krystalizacji: -11 °C

Punkt wrzenia/obszar
wrzenia

103 °C

Punkt zapalny: -

Temperatura samozapala-
nia:

nie jest samozapalny

Gęstość: ok. 1,09 g/cm³ przy 20 °C

Lepkość, dynamiczna: ok. 1,4 mPas w 25 °C

Ochrona elektrycznych i elektronicznych podzespołów pojazdu podczas obcho-
dzenia się z płynem AdBlu
Płyn AdBlue prowadzi do korozji podzespołów elektrycznych i elektronicznych. Z tego
względu podczas prac, podczas których wypływa płyn, należy przykryć podzespoły
elektryczne i elektroniczne znajdujące się w pobliżu, aby uniknąć kontaktu z płynem
AdBlue.

Przechowywanie i opakowanie:
W celu unikania oddzielania kryształków w płynie AdBlue zaleca się przechowywa-
nie w normalnych warunkach (optymalnie do 25 °C). Aby unikać pogorszenia jakości
spowodowanego zanieczyszczeniami, płyn AdBlue wolno przechowywać wyłącznie
w przewidzianych do tego celu pojemnikach i zbiornikach. Jako materiały zbiorników
nadają się stale stopowe, aluminium, różne tworzywa sztuczne oraz powłoki z two-
rzyw sztucznych w zbiornikach metalowych. Nie wolno stosować stali niestopowych,
miedzi, stopów zawierających miedź ani stali ocynkowanych.
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Utylizacja mniejszych ilości:

Małe ilości rozlanego płynu AdBlue można bezproblemowo spłukać do kanalizacji z
użyciem dużej ilości wody, z uwagi na ich łatwą biodegradowalność.

Utylizacja większych ilości:

Większe ilości płynu AdBlue należy oddać do utylizacji z zachowaniem przepisów
dotyczących przetwarzania/usuwania odpadów.

Klasyfikacja odpadów musi się odbyć zgodnie z rozporządzeniem europejskiego kata-
logu odpadów -European Waste Catalogue (EWC), lub niemieckiego katalogu odpa-
dów (AAV).

Zanieczyszczone opakowania:

Opakowania, na których znajdują się resztki płynu AdBlue, należy traktować jak sam
płyn. Jak najbardziej opróżnić opakowania, następnie po odpowiednim wyczyszczeniu
można je oddać do ponownego przetworzenia.
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9.10 Formularze potwierdzające przeprowadzenie prac
konserwacyjnych

9.10.1 Formularz potwierdzający wymianę oleju + wymianę filtra

Data: Data: Data: Data: Data:

Godz. rob. Godz. rob. Godz. rob. Godz. rob. Godz. rob.

ok ok ok ok ok

Silnik Diesla

Olej silnikowy

Filtr oleju silnikowego

Filtr wstępny w silniku

Filtr wejściowy paliwa przy silniku

Filtr paliwa na elektropompie

Wkład główny filtra powietrza

Wkład zabezpieczający filtra powie-
trza

Ochrona przeciw zamarzaniu,
sprawdzono

Wymiana płynu chłodzącego

Wkład krzemianowy wymieniony

Wkład filtra AdBlue®

Osie/przekładnie

Oś przednia

Przekładnia wyrównawcza

Przekładnia planetarna, 2 szt.

Tylna oś

Przekładnia wyrównawcza

Przekładnia planetarna, 2 szt.
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Przekładnie

Walce podbieracza prawa

Walce podbieracza lewa

Walce transportujące prawa

Walce transportujące lewa

4 walce czyszczące prawa

4 walce czyszczące lewa

8 walców czyszczących (opcja)

Przekładnia rozdzielcza pomp

Olej przekładniowy

PVG Filtr olejowy
(2 elementy filtrujące)

Skrzynia biegów 4-stopniowa

Olej hydrauliczny

Olej hydrauliczny

Filtry oleju hydraulicznego
(2 elementy filtrujące)

Sita zasysające we wnętrzu zbior-
nika olejowego wyczyszczone
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9.10.2 Potwierdzenie przeprowadzenia prac konserwacyjnych
_____
 

 

całkowicie
wykonana dnia:

 

wykonana przez:  

Podpis   ______________________________________________

wymaganych 50 rob. godz.

Konserwacja po - _____
 

 

 
 

wykonana przez:  

Podpis   ______________________________________________

wymaganych 500 rob. godz.

1. serwis maszyn ROPA

1. serwis silnika wysokoprężnego

może być wykonany
wyłącznie przez
personel serwisowy
firmy ROPA
ROPA

może być potwierdzony
przez autoryzowany
serwis MTU
autoryzowany
Serwis
Mercedes-Benz.

Konserwacja po -

całkowicie
wykonana dnia:

9.10.3 Aktualizacje oprogramowania

Wersja Data Nazwa
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9.11 Potwierdzenie pouczenia kierowcy

Pani/Pan uro-
dzony/a
dnia

nazwisko i imię

został/a
pouczony/a

w zakresie bezpiecznej obsługi maszyny

w zakresie przeglądów i konserwacji maszyny

przez .

nazwisko i imię

posiada wymaganą zna-
jomość

w zakresie bezpiecznej obsługi maszyny

w zakresie przeglądów i konserwacji maszyny

udokumentowaną poprzez przedłożenie następują-
cych dokumentów:

zaświadczenie/świadectwo z dnia (data)

zaświadczenie/świadectwo z dnia (data)

Ona/on (nazwisko i imię) dnia (data)

został/a pouczona/y szczególnych obowiązkach odnośnie bezpiecznego kierowania maszyną i o wynika-
jących w związku z tym zasadach postępowania. Przedmiotem niniejszego pouczenia były: rozdział na
temat jazdy po drogach publicznych zawarty w niniejszej instrukcji obsługi, obowiązujące przepisy BHP
oraz szczególne przepisy urzędów ds. ruchu drogowego, w których obszarze odpowiedzialności porusza
się maszyna.

Niniejszym potwierdzam, że przyjąłem/przyjęłam do wiadomości powyższe
pouczenia w pełnym zakresie:

Podpis

Niniejszym potwierdzam, że otrzymałem/otrzymałam powyższe pouczenie w
pełnym zakresie je zrozumiałem/łam:

Podpis kierowcy

Instrukcję obsługi otrzymałem/łam, przeczytałem/łam i zrozumiałem/łam:

Miejscowość i data

Podpis właściciela pojazdu Podpis kierowcy
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9.12 Pouczenie o zasadach bezpieczeństwa

Na poniższej ilustracji zaznaczono obszary stwarzające zagrożenie przy maszynie
Maus. W przypadku, gdy w do obszaru zagrożenia maszyny Maus zbliżają się osoby,
kierujący ma obowiązek bezzwłocznego wyłączenia maszyny i przerwania załadunku.
Jeśli operator maszyny nie zastosuje się do powyższej wskazówki musi osobiście
ponieść konsekwencje za swoje postępowanie.

OSTRZEŻENIE

Dla wszystkich osób znajdujących się podczas załadunku w obszarach niebezpiecz-
nych istnieje poważne zagrożenie życia!

– Należy bezwzględnie stosować się do zaleceń kierowcy maszyny.
– W żadnym wypadku nie wolno wchodzić do tych obszarów!
– Jeżeli przez nieuwagę ktoś znajdzie się w tych obszarach, to należy je bezzwłocz-

nie i szybko opuścić, jednak bez przesadnego pośpiechu.
– Nie dopuszczać do pracującej maszyny osób niepełnoletnich oraz osób starszych.

Oświadczenie

Ja (nazwisko i imię)

otrzymałem niniejszą informację odnośnie bezpieczeństwa. Zostałem pouczony
o tym, że operator ma wyraźnie polecenie przerwania procesu załadunku, jeśli do
obszaru zagrożenia maszyny zbliżają się osoby.
Zrozumiałem też, gdzie znajdują się obszary zagrożenia przy maszynie Maus. Jeśli
w moim towarzystwie znajdą się dzieci lub osoby niepełnoletnie, poinformuję je w
odpowiedni sposób, zabronię im przebywania w obszarze zagrożeń i na nie uważał.

Data/podpis pouczonej osoby

Przyjąłem do wiadomości pouczenie o bezpieczeństwie i otrzymałem od wyżej
wymienionej osoby kopię informacji dotyczących bezpieczeństwa.

Data/podpis

Przed wypełnieniem skopiować!
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9.13 Plan kopca buraków
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9.14 Wskazówki dotyczące zbioru buraka cukrowego
Proszę skopiować i przekazać operatorowi kombajnu do zbioru buraków

9.14.1 Wskazówki wynikające z praktyki

Podczas wyorywania zwracać uwagę na prawidłową ilość ziemi na burakach. Trochę
ziemi (udział ziemi około 10-15 %) chroni buraki podczas załadunku. Jeśli udział ziemi
jest zbyt duży, uniemożliwia to szybki załadunek buraków.
Jeśli buraki cukrowe są ładowane bezpośrednio po wyorywaniu, powinny zostać
jak najlepiej oczyszczone przez wyorywacz. Jeśli dopiero co wyorane buraki są płu-
kane silnym strumieniem wody, są one bardziej podatne na uszkodzenia niż odleżałe
buraki.

W przypadku bardzo lekkiej i łatwo przesiewalnej gleby podczas wyorywania należy
zostawić w kopcu buraków małą ilość ziemi. Podczas załadunku bowiem będzie chro-
niła buraki przed uszkodzeniami, a ponadto jest ona bez problemów usuwana.
W szczególności przy lepkich glebach ma się do czynienia z dużą ilością gleby na
burakach i to pomimo dobrego czyszczenia. Takie buraki należy przed załadunkiem
przechowywać przez co najmniej 3-5 dni w kopcach zabezpieczając je jednocześnie
przed zawilgoceniem. W razie deszczu należy je przykryć, aby resztki ziemi mogły
obeschnąć. Zeschnięta ziemia chroni buraki podczas załadunku, a jednocześnie
pozwala się łatwo usunąć przy użyciu maszyny.

W bardzo trudnych warunkach glebowych optymalny efekt czyszczenia można w pew-
nych okolicznościach osiągnąć dopiero wtedy, gdy buraki przechowywane są przez
przynajmniej 5-7 dni w kopcach i chronione są przed zawilgoceniem. Ta sama zasada
dotyczy sytuacji, kiedy po wyorywaniu ziemia bardzo mocno przylega do buraków.
W takim przypadku podczas załadunku można zapewnić wysoką zdolność przero-
bową i delikatne czyszczenie tylko wtedy, kiedy ziemia przylegająca do buraków jest
zeschnięta.
Proszę zakładać kopce buraków w miarę możliwości na suchym i wolnym od śladów
podłożu. Podłoże powinno być w miarę możliwości wolne od ciał obcych, jak kamie-
nie, zdrewniałe elementy itd.

Jeśli szacunkowa ilość ziemi w kopcu wynosi około 25 % lub więcej, wysokość kopca
w miarę możliwości nie powinna przekraczać dwóch metrów. W przypadku takiej
wysokości kopca podczas przeładunku uzyskuje się wysoką zdolność przerobową
przy jednoczesnym optymalnym rozprowadzaniu oczyszczonej ziemi. Długie i niskie
kopce generalnie łatwiej załadować niż krótkie i wysokie.

Proszę zapoznać się z naszymi planami dotyczącymi tworzenia kopców. Koniecznie
należy zachować odpowiednią odległość do drogi.
Zwrócić uwagę aby stół podbierający nie przekroczył szerokości 10,20 metrów.

Załadunek przebiega najczęściej w prawo. (mniejszy nakład pracy przy składaniu i
rozkładaniu). Proszę pamiętać o tym podczas tworzenia kopców. Dzięki dopracowanej
konstrukcji maszyny bez żadnych problemów możliwy jest również załadunek w lewo
przy zachowaniu tej samej zdolności przerobowej i jakości.
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9.15 ROPA Potwierdzenie przekazania
ROPA Fahrzeug- und Maschinenbau GmbH, Sittelsdorf 24, D-84097 Herrngiersdorf

Adres punktu serwisowego: Nr ramy:

Typ:

Nr urządzenia dodatkowego:

Typ:

Nr urządzenia dodatkowego:

Typ:

Nr urządzenia dodatkowego:

Typ:

Nr urządzenia dodatkowego:

Typ:
Adres klienta:

Właściciel:

E-Mail:

Telefon:

Telefon komórkowy:

Potwierdzenie przekazania: Data pierwszego uruchomienia:
Podczas pracy próbnej nie stwierdzono żadnych usterek. Bezpieczna obsługa i konserwacja została mi
wyjaśniona. Zwrócono mi uwagę na rozdział Bezpieczeństwo w instrukcji obsługi. Wraz z przekazaniem
maszyny otrzymałem:
Numer dokumentu: Nazwa: Oprogramowanie:

Data/podpis klienta lub osoby upoważnionej

Punkt serwisowy lub podmiot odpowiedzialny za dostawę maszyny:
Maszyna została przekazana klientowi w nienagannym stanie. Przekazanie zostało prawidłowo przeprowa-
dzone.

Data/Podpis Punkt serwisowy lub podmiot odpowiedzialny za dostawę maszyny:
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Dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych osobowych:

Zgadzam się na wykorzystanie powyższych danych osobowych, a także innych informacji na mój temat
poznanych w ramach kontaktów handlowych, do celów obsługi klienta ankiet do klientów oraz do dostar-
czenia informacji skrojonych na moje potrzeby (pisemnie, telefonicznie, e-mailem lub za pomocą wejścio-
wej strony internetowej) przez firmę ROPA, a także do innych celów reklamowych, doradczych i informa-
cyjnych (na piśmie, telefonicznie lub e-mailem) na temat produktów i usług realizowanych przez punkt ser-
wisowy ROPA i/lub zarejestrowane przez firmę ROPA lub przekazanych firmie ROPA, a także zapisanych,
przetworzonych i wykorzystanych. Nieudzielenie zgody nie ma żadnego wpływu na przekazanie przedmiotu
zakupu lub usług. W dowolnym momencie można również częściowo przekreślić tę zgodę. Zgodę można w
dowolnym momencie wycofać pisemnie w firmie ROPA lub w punkcie serwisowym ROPA.

Data/podpis klienta lub osoby upoważnionej
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Indeks
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A
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akumulatorami kwasowymi................................... 38
Akumulator sprężynowy.....................................  445
Automatyczne włączanie posuwu....................... 164
Automatyczny hamulec postojowy...................... 171
Automatyka układu rewersacji kierunku.............  239
Awaria i pomoc................................................... 404

B
Bezpieczeństwo....................................................  20
Bezpieczniki........................................................  408
Bieg szybki pasa dennego.................................  234
Bieg szybki taśma sitowa...................................  228
Bieg szybki wysięgnika załadowczego...............  225
Blokada fotela....................................................... 73
Blokada układu różnicowego.............................. 155

C
CAN-Bus.............................................................  426
CE......................................................................... 23
Centralne smarowanie........................................ 477
Chłodnica oleju przekładnia rozdzielacza pomp.  343
Chłodnica układu hydraulicznego.......................  343
Ciśnienie w oponach............................................  51
Coming Home..................................................... 132
Czas pracy wstecz.............................................  240
Części zamienne..................................................  15
Czyszczenie sit zasysających............................  348
Czyszczenie układu chłodzenia.......................... 330

D
Dane techniczne................................................... 49
Data/Godzina......................................................  118
Deklaracja zgodności...........................................  19
Demontaż...........................................................  403
Demontaż i montaż walców................................ 366
Demontaż walca czyszczącego.......................... 367
Demontaż walca podbieracza............................  367
Demontaż walców czyszczących.......................  370
Demontaż walców transportujących...................  370
Doczyszczanie....................................................  226
Doczyszczarka 8 walcami..................................  229
Doczyszczarka taśmą sitową.....................  227, 380
Doczyszczarka walcami.....................................  381
Dolewanie oleju hydraulicznego.........................  345
Drabinka...............................................................  31
Drabinka wejściowa kabiny kierowcy...................  61

E
Elementu filtrujący filtra ciśnieniowego...............  351
Elementy obsługi................................................  433

F
Filtr obiegowy powietrza.....................................  394
Filtr paliwowy drobny..........................................  324
Filtr ssania świeżego powietrza.......................... 394
Formularz potwierdzający przeglądów i konserwa-
cji........................................................................  486
Fotel kierowcy....................................................... 68
Funkcja doładowania..........................................  243
Funkcje specjalne............................................... 117

G
Gaśnica..........................................................  58, 99
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