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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 bezpiecznej 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 bezpiecznej pracy opierają się na obowiązujących w momencie przekazania do druku instrukcji przepisów bezpieczeństwa oraz zasad BHP. W przypadku pytań dotyczących
maszyny, jej pracy lub zamawiania części zamiennych należy kontaktować się z najbliższym 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 zakupionej maszynie. Spełniają one wysokie wymagania firmy ROPA odnośnie bezpieczeństwa i ich niezawodności. Producent przypomina, że części lub akcesoria nieautoryzowane 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 odpowiedzialności za tego rodzaju zmiany. W przypadku samodzielnej przebudowy maszyny
traci się wszelkie prawa gwarancyjne! Dodatkowo ważność może utracić deklaracja 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 elektromagnetyczne) może dojść w rzadkich przypadkach do poważnych zakłóceń w podzespołach elektronicznych zamontowanych w maszynie lub też do nieprawidłowego działania 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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Wszelkie prace serwisowe i określone prace konserwacyjne w silniku mogą wykonywać wyłącznie firmy lub osoby, które są do tego wyraźnie upoważnione przez
firmę Volvo. Osoby lub firmy wykonujące te prace mają obowiązek odpowiedniego
potwierdzenia dokumentów serwisowych firmy Volvo. Bez prawidłowo wypełnionych dokumentów serwisowych wygasają wszelkie roszczenia 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 technicznych należy zawsze podawać numer fabryczny maszyny. Numer fabryczny jest
umieszczony na tabliczce znamionowej oraz na ramie pojazdu nad tabliczką znamionową.
Wszelkie prace konserwacyjne i czyszczenie należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Należy dokładnie przestrzegać zaleceń podanych w niniejszej 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 usuwanie 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 dyspozycji 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 stosowania się do nich, nie są objęte gwarancją i nie są pokrywane z tytułu rękojmi. Chociaż 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, przy przegubie między przednią i tylną osią na ramie pojazdu, obok numeru fabrycznego (1).

2

1

Proszę wpisać na poniższej ilustracji tabliczki znamionowej dane Państwa maszyny.
Te dane przydadzą się podczas zamawiania części zamiennych. Jeśli ogławiacz i/lub
wyorywacz nie został jeszcze wymieniony, na podstawie numeru maszyny można w
firmie ROPA zidentyfikować oba te agregaty.

19 / 588

Wstęp
Przegląd typów

1.2

Przegląd typów
Opis oznaczenia ogławiacza na przykładzie modelu ROPA „RBSO-45S“:
R

→ R

=

Typ ROPA

B

→ B

=

Talerz wyrzutnika liści ogławiacza ze ślimakiem liści

I

=

Ogławiacz zintegrowany

A

=

Ogławiacz uniwersalny

E

=

Odliściacz

S

→ S

=

Ogławiacz

O

→ O

=

Typ wschodni (4 koła kopiujące sztywne)

-

W =

Typ zachodni (identycznie, z tym że 2 koła kopiujące są składane)

U

=

Unwheeled (bez kół podporowych)

=

Separator

→ -

45 → 45 =

45 cm odstęp między rzędami

50 =

50 cm odstęp między rzędami

V

=

zmienny, regulowany między 45 cm a 50 cm

→ S

=

Wariant elektryczny ROPA (TTC)

S

XL =

szersza wersja

9x45 = 9 rzędów z odstępem między rzędami 45 cm itd.
8x22 = 8 rzędów z odstępem między rzędami 22 cali itd.
Powyższe oznaczenie jest w instrukcji często podawane w niepełnej wersji. W taki
przypadku obowiązuje opisany stan rzeczy dla wszystkich wariantów danej serii konstrukcyjnej.
Przykłady:
RIS

→

odnosi się do wszystkich ogławiaczy zintegrowanych, odnosi się do
wszystkich odstępów między rzędami (45 cm, 50 cm, zmiennych
itp.)

RS

→

dotyczy wszystkich ogławiaczy ROPA

Znaczenie oznaczenia wyorywacza na przykładzie ROPA “RR-45S”:
R

→ R

=

Typ ROPA

R

→ R

=

Wyorywacz

-

→ -

=

Separator

45 → 45 =

45 cm odstęp między rzędami

50 =

50 cm odstęp między rzędami

V

=

zmienny, regulowany między 45cm a 50cm

→ S

=

Wariant elektryczny ROPA (TTC)

S

XL =

szersza wersja

9x45 = 9 rzędów z odstępem między rzędami 45 cm itd.
8x22 = 8 rzędów z odstępem między rzędami 22 cali itd.
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Numery seryjne i tabliczki znamionowe

1.3

Numery seryjne i tabliczki znamionowe

Numer seryjny silnika (1), ID Volvo Penta Chassis (4) i typ silnika (5) znajdują się na
pokrywie zaworu silnika. Te informacje można odczytać na tylnej ścianie zbiornika na
silniku.

2

Numer seryjny (2) wyorywacza umieszczony jest z lewej strony z tyłu na jego głównej
rurze nośnej.
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Numery seryjne i tabliczki znamionowe
Numer seryjny (3) ogławiacza znajduje się po lewej stronie lub u góry na jego bocznej
części.

3

Ogławiacz RIS

Ogławiacz RASW/RASO

3

Odliściacz RES
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Deklaracja zgodności

1.4

Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności jest częścią oddzielnej dokumentacji i zostanie przekazana przy
dostawie maszyny.
Oznakowanie CE jest integralną częścią tabliczki znamionowej.

ROPA TIGER 6S
RT6S
od 6*1538
od 2016

2020-08-10

Michael Gruber
Szef wydziału techniki buraka cukrowego
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2.1

Uwagi ogólne
Niniejsza maszyna zbudowana jest zgodnie z aktualnym stanem techniki, a jej bezpieczeństwo zostało sprawdzone.
Maszyna jest zgodna z normami CE i odpowiada wytycznym Unii Europejskiej o wolnym obrocie towarów wewnątrz Unii Europejskiej lub Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej.
Zmiany w maszynie mogą być przeprowadzanie tylko za pozwoleniem producenta,
w przeciwnym razie gwarancja traci swoją ważność. Ponadto można utracić dopuszczenie 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, użytkowaniem niezgodnym z przeznaczeniem, nieprawidłowym lub niefachowym uruchomieniem lub niewystarczającą konserwacją i pielęgnacją przez klienta. Podczas eksploatacji 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 pouczonego 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 (potwierdzenie pouczenia kierowcy maszyny, patrz Strona 575). W razie potrzeby skopiować je
przed ich wypełnieniem.

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 materialnymi 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 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.
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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 materialnych. 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 materialnych. 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)
-

2.3.1

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.

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 istnieje niebezpieczeństwo porażenia prądem, ewentualnie z skutkiem śmiertelnym.
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Ostrzeżenie przed obracającymi się otwartymi pasami
Niniejszy znak ostrzegawczy umieszczony jest przed czynnościami, przy których istnieją zagrożenia spowodowane pracującymi i odkrytymi pasami lub łańcuchami, ewentualnie z skutkiem śmiertelnym.
Ostrzeżenie przed gorącymi powierzchniami i gorącymi płynami
Niniejszy znak ostrzegawczy umieszczony jest przed czynnościami, którym towarzyszy zagrożenie gorącymi powierzchniami i gorącymi płynami.
Ostrzeżenie przed groźbą eksplozji w zakresie akumulatorów
Niniejszy znak ostrzegawczy umieszczony jest przed czynnościami, przy których istnieją zagrożenia spowodowane żrącymi płynami lub gazami.
Ostrzeżenie przed możliwością upadku
Niniejszy znak ostrzegawczy umieszczony jest przed czynnościami, którym towarzyszy zagrożenie upadkiem, ewentualnie z skutkiem śmiertelnym.
Ostrzeżenie przed polami magnetycznymi
Niniejszy znak ostrzegawczy umieszczony jest przed czynnościami, którym towarzyszy zagrożenie polami/zakłóceniami elektromagnetycznymi.
Ostrzeżenie przed zmiażdżeniem
Niniejszy znak ostrzegawczy umieszczony jest przed czynnościami, którym towarzyszy zagrożenie zmiażdżeniem, ewentualnie z skutkiem śmiertelnym.
Ostrzeżenie przed zmiażdżeniem
Niniejszy znak ostrzegawczy umieszczony jest przed czynnościami, którym towarzyszy zagrożenie zmiażdżeniem, ewentualnie z skutkiem śmiertelnym.

2.4

Użycie zgodne z przeznaczeniem
Maszyna jest przeznaczona wyłącznie:
do wyorywania buraków cukrowych i podobnych roślin okopowych.
do odkładania wyorywanych roślin okopowych na kopcu bezpośrednio na skraju
pola lub do wyładowywania wyorywanych roślin na jadący obok maszyny pojazd
towarzyszący.
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 użycie maszyny jest uznawane za niezgodne z przeznaczeniem i tym samym jest zabronione.

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 transportowania jakichkolwiek ciężarów oraz jakichkolwiek innych ładunków.
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2.5

Strefa zagrożenia

1

(1)

Obszar zagrożeń z wyjątkiem RIS* und RES*

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 trakcie wyorywania strefą zagrożenia jest pas o
szerokości sześciu metrów z lewej i prawej strony i 100 metrów przed maszyną. Strefa
zagrożenia wokół talerza wyrzutnika liści ma promień 30 metrów. 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 autoryzowane 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 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 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 poważnych obrażeń ze śmiercią włącznie.
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 silnik i wyciągnąć ze stacyjki kluczyk.
Proszę koniecznie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi i przestrzegać wskazówek odnośnie bezpieczeństwa.
Przy tych czynnościach dochodziło w przeszłości do ciężkich wypadków. Przebywanie pod podniesionymi elementami maszyny lub w obrębie pracy wychylających
się części maszyny jest bardzo niebezpieczne i dlatego też zabronione.
WSKAZÓWKA
Użytkownik maszyny powinien poinformować wszystkie osoby obecne podczas kopania o możliwych zagrożeniach. Do tego celu służą wskazówki znajdujące się w załączniku (patrz Strona 577). 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 dodatkowe odpowiednimi naklejkami (piktogramami). Piktogramy wskazują na możliwe
zagrożenia. Stanowią one część instrukcji obsługi. Naklejki muszą być czyste i czytelne. Naklejki dotyczące bezpieczeństwa, które są uszkodzone lub są nieczytelne,
należy bezzwłocznie wymienić na nowe. Znaczenie piktogramów podano na następnej stronie. Dodatkowo przy każdym piktogramie znajduje się numer. Jest to numer
artykułu do zamawiania firmy ROPA. Dany piktogram można zamówić 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
52

34

1

Nr art. 355064

Nr art. 355071

20

39

Nr art. 355070

Nr art. 355068

24

25

Nr art. 355186

Nr art. 355077

50

Nr art. 355076

Nr art. 355073

40

Nr art. 355081

21

Nr art. 355066a

44

Nr art. 355067

42

Nr art. 355338

11

Nr art. 355078

SOS

37
Art. 355289

44
Nr art. 355065

25

Nr art. 355067

44

11

Nr art. 355077

37

Nr art. 355078

Nr art. 355067

Nr art. 355065

Jako przykład na rysunku została przedstawiona maszyna z zestawem żniwnym
RR-45 oraz RIS-45
9.

37

9.

24

42

Nr art. 355065

Nr art. 355075

Nr art. 355075

Nr art. 355080

Nr art. 355076

44

41

50

Nr art. 355067

Nr art. 355069

Nr art. 355073

24

Nr art. 355076

21

Nr art. 355066a

21

Nr art. 355066a
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355007000 (34)

355006800 (39)

Przed przystąpieniem do prac konserwacyjnych i napraw wyłączyć silnik i wyciągnąć kluczyk ze stacyjki.
Przeczytać instrukcję i stosować się
do wskazówek bezpieczeństwa.

Zagrożenie przez prąd elektryczny!
Zachować bezpieczny odstęp do
przewodów wysokiego napięcia.

355006900 (41)

355007600 (24)

Zagrożenie poparzeniem przez
gorące powierzchnie! Zachować
bezpieczny odstęp do gorących
powierzchni!

Części maszyny wolno dotykać
dopiero po całkowitym ich unieruchomieniu.

355007100 (1)

355007500 (9)

Przed uruchomieniem maszyny
przeczytać instrukcję obsługi i stosować się do wszystkich wskazówek
bezpieczeństwa.

Napęd łańcuchowy! W trakcie pracy
napędu ryzyko wciągnięcia części
ciała lub odzieży. Przed otwarciem
pokrywy wyłączyć maszynę i zabezpieczyć przez niezamierzonym włączeniem!

355006400 (52)

355006600 (21)

Zagrożenie wskutek niezamierzonego odjechania maszyny.
Przed odstawieniem zabezpieczyć
maszynę podkładając pod koła kliny.

Napęd pasowy! W trakcie pracy
napędu ryzyko wciągnięcia części
ciała lub odzieży. Przed otwarciem
pokrywy wyłączyć maszynę i zabezpieczyć przez niezamierzonym włączeniem!

355007300 (50)

355018600 (20)

Zagrożenie przez opadające elementy maszyny. Nie wchodzić nigdy
do obszaru niebezpiecznego z podniesionymi i niezabezpieczonymi
elementami maszyny.

Nie wkładać rąk do obszarów grożących zgnieceniem, kiedy części
mogą się poruszać.

355006300 (33)

355008100 (40)

Zagrożenie przez części wyrzucane
w trakcie pracy silnika. Zachować
wystarczający odstęp!

Ryzyko wypłynięcia cieczy znajdujących się pod wysokim ciśnieniem.
Przed przystąpieniem do prac konserwacyjnych i napraw przeczytać
instrukcję obsługi i przestrzegać
wskazówek bezpieczeństwa.

33 / 588

Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia
355007700 (25)
Ryzyko wciągnięcia części ciała. Nie wolno dotykać obracających się walców. Nie wchodzić na walce. Nie wchodzić na powierzchnię ładowania przy włączonym napędzie i pracującym silniku.

2.7

355007800 (11)

355008000 (42)

Zagrożenie przez osuwające się elementy
maszyny! Przebywanie
w obszarze niebezpiecznym dozwolone tylko przy
zamontowanym zabezpieczeniu siłowników.

Niebezpieczeństwo
wybuchu. Zbiornik ciśnienia znajduje się pod bardzo wysokim ciśnieniem.
Demontaż i naprawa
wyłącznie wg zaleceń
podanych w instrukcji.

355006700 (44)

355006500 (37)

Nie wchodzić do obszaru
niebezpiecznego między
agregatami i maszyną.

Ryzyko upadku! Jazda
na podestach lub platformach jest zabroniona.

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 bezpieczeństwa pracy i bezpiecznego obchodzenia się roboczymi maszynami samojezdnymi. Każda osoba pracująca z maszyną musi ze względów bezpieczeństwa przeczytać 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 Gospodarczej.
Użytkownik jest zobowiązany do nieodpłatnego udostępnienia osobie obsługującej
maszynę obowiązujących przepisów w ich aktualnej wersji.
Maszynę wolno użytkować wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem przy uwzględnieniu zaleceń podanych w niniejszej instrukcji obsługi.
Maszynę należy używać w taki sposób, aby w każdym momencie była zagwarantowana 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.
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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 publicznych),
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 bezpiecznego 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 personelu obsługującego i wykonującego prace konserwacyjne są dołączone do niniejszej 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 trzymać się poręczy.

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 dostępnego 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 rozpoznawalne 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. W trakcie
kopania w obszarze przed maszyną istnieje najwyższe zagrożenie życia przez wyrzucane kamienie lub inne ciała obce (np. wylatujące metalowe części).
– Ochrona przed tymi zagrożeniami polega na zachowaniu odpowiedniego bezpiecznego odstępu, na stałym zachowywaniu ostrożności oraz poprzez noszenie odpowiedniego 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 skutkiem 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 wzmocnić 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 wyłączyć 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 włączeniem.
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 przechowywać wyłącznie w odpowiednich i dopuszczonych do tego celu zbiornikach.
– Nie wystawiać pojemników z paliwem na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
– Pojemniki z paliwem należy zawsze przechowywać w zacienionym miejscu.
– Podczas pracy z paliwem należy zachować najwyższą ostrożność. Dokładnie stosować się do obowiązujących przepisów bezpieczeństwa odnośnie pracy z paliwami.
– 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 środowiska.
– 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 miejscach.
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 środowiska.
– 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 koncentracji. Dodatkowo wysoki poziom hałasu może utrudniać komunikację między personelem 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 hydrauliczny może zanieczyścić środowisko naturalne. W układach hydraulicznych występują bardzo wysokie wartości ciśnień i częściowo wysokie temperatury. Wyciekający pod ciśnieniem olej hydrauliczny może przenikać do ciała przez skórę i być przyczyną 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 odpowiednio i specjalnie przeszkolony personel.
– Przed przystąpieniem do pracy w układzie hydraulicznym należy zredukować do
minimum występujące w nim ciśnienie! Unikać kontaktu skóry z olejem hydraulicznym.

2.18

Zagrożenia przez układ pneumatyczny
Prace w układzie pneumatycznym maszyny istnieje ryzyko zranienia przez nieoczekiwanie wydostające się sprężone powietrze.
– Prace w układzie pneumatycznym maszyny wykonywane mogą być wyłącznie
przez wykształconych specjalistów.
– Podczas prac naprawczych należy pozbawić wszystkie elementy układu pneumatycznego, zbiorniki i przewody ciśnienia i odpowietrzyć je.
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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.

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 kieszeni.
Wszystkie osoby przebywające w zakresie pracy maszyny zobowiązane są do noszenia 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 akumulatorami).
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 koszykowe) 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 ciśnienia.
– Podłożyć pod miejsce wycieku odpowiedni pojemnik.
– Wymienić uszkodzony element/uszczelkę.
– Natychmiast i całkowicie usunąć wyciekający płyn.
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2.22

Wskazówki dotyczące bezpiecznego obchodzenia się z
akumulatorami kwasowymi
Zabronione jest używanie ognia, iskrzenie, palenie papierosów oraz źródła otwartego światła. Unikać iskrzenia przy podłączaniu i odłączaniu odbiorników elektrycznych lub przyrządów pomiarowych podłączanych bezpośrednio do klem akumulatora. 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 kwasoodporne rękawice gumowe. Nie przewracać akumulatora, ponieważ z otworu odpowietrzającego 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 dozwolonego 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, wyłączania i dokonywana jakichkolwiek zmian w mechanicznych, elektrycznych lub pneumatycznych urządzeniach służących bezpieczeństwu.
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2.24

Urządzenie bezpieczeństwa i urządzenia ochronne
Po wykonaniu prac na urządzeniach ochronnych przeprowadzić kontrolę ich funkcjonowania i sporządzić odpowiednią dokumentację. Wykonywać regularne kontrole
funkcjonowania urządzeń ochronnych, przestrzegać terminów kontroli.
Urządzenia bezpieczeństwa maszyny składają się z następujących elementów:
Układ ostrzegania podczas jazdy wstecz.
Włącznik główny akumulatora.
Wyłącznik awaryjny akumulatora Not-Aus.
Osłony ochronne, drzwi ochronne, wyłączniki bezpieczeństwa.
Wyłączniki bezpieczeństwa.
Światła obrysowe.
Bariera ochronna.
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 kompletne i sprawne.
Przegląd

6

1
2

4
5

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
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Drzwi zasobnika z wyłącznikiem bezpieczeństwa
Światło obrysowe tył
Bariera ochronna
Wyłącznik awaryjny Not-Aus akumulatora
Guma ochronna na gwieździe sitowej
Światło obrysowe przód

3

Bezpieczeństwo
Wyjście awaryjne

2.25

Wyjście awaryjne
Maszyna nie posiada żadnego specjalnego wyjścia awaryjnego. Jeśli kabina zostanie 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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Ilustracja poglądowa

3.1

Ilustracja poglądowa
Zadaniem poniższego rysunku jest zaznajomienie Państwa z nazwami najważniejszych podzespołów w maszynie.
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Ślimak zasobnika
Taśma wyładowcza
Zbiornik oleju hydraulicznego
Komora silnika
Drabinka wejściowa zasobnika
Układ czyszczenia gwiazdami sitowymi
Drabinka wejściowa do kabiny kierowcy
Wyorywacz
Talerz wyrzutnika liści (tutaj niepokazany, tylko w modelu RBS/RAS)
Ogławiacz
Czujnik liści
Koło podporowe ogławiacza
Kabina kierowcy
Centralny układ elektryczny
Zasobnik
Elewator pierścieniowy
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Ilustracja poglądowa
Maszyna w pozycji do jazdy po drogach

Tu pokazana jest maszyna bez opcjonalnego dodatkowego podwozia. (patrz
Strona 185)
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Ilustracja poglądowa

Tu pokazana jest maszyna z opcjonalnym dodatkowym podwoziem. (patrz
Strona 185)
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3.2

Dane techniczne

Nazwa:
Volvo - typ silnika:
Poziom emisji spalin zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/1628:
Poziom emisji spalin zgodnie z EPA
(USA):
Moc:
Maks. moment obrotowy:

RT6Sa

RT6Sd

TAD1643VE-B

TWD1683VE

bez

Poziom V

TIER 2

TIER 4 final

565 kW / 768 PS

585 kW / 796 PS

3260 Nm/1250 min-1

3650 Nm/1200 min-1

Znamionowa prędkość obrotowa (ROPA):

1600 min-1

Maksymalna prędkość obrotowa:

1690 min-1

Rodzaj napędu:
Wtrysk paliwa:

Silnik wysokoprężny czterosuwowy, z wtryskiem bezpośrednim
Silnik z pompą
wysokociśnieniową

Pojemność skokowa:
Napęd jazdy:

Common-Rail
16 120 cm³

Bezstopniowo hydrostatyczny w dwóch trybach pracy

Tryb pracy „Pole“:

0-17 km/h

Tryb pracy „Ulica“:

0-40 km/h (lub 32 km/h albo 30 km/h)

Trzy osie napędzane mechanicznie z blokadą mechanizmu różnicowego.
Masa własna w zależności od wersji
wyposażenia (dla RR 6-rzędowego):

ok. 33200 kg - 34800 kg

Dopuszczalna masa całkowita/obciążenia
osi:

patrz tabliczka znamionowa

Pojemność baku paliwa:
Pojemność zbiornika AdBlue:
Średnie zużycie paliwa:
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1320 l
--

145 l
27 – 55 l/h

Zdjęcia poglądowe i dane techniczne
Dane techniczne

Nazwa:

RT6Sa

RT6Sd
Michelin CEREXBIB 2
800/70 R38 (187A8)

Ogumienie oś przednia:

Ogumienie 1. oś tylna:
Ogumienie 2. oś tylna:

Ogumienie podwozie dodatkowe (opcja):

Michelin CEREXBIB 2
900/60 R38 (193A8)
(opcja tylko w przypadku 50 cm lub XL)
Michelin MEGA X BIB
1050/50 R32 (178A8)
lub
Michelin CEREXBIB
1000/55 R32 (188A8)
30x11.5-14.5 (20PR/150A8)

Alternator:

150 A

Napięcie pokładowe:

24 V

Pojemność baterii:

2 x 170 Ah

Wydajność wyorywania (w przypadku
RR-45):

do 1,5 ha/h

Długość (pozycja jazdy drogowej) w przypadku RR 6-rzędowego:

14 980 mm

Szerokość (pozycja jazdy drogowej):
z wyorywaczem RR-45:

3000 mm

z wyorywaczem RR-50 lub RR-V:

3300 mm

Wysokość (pozycja jazdy drogowej):

4000 mm

Wysokość (pozycja wyorywania) z taśmą
wyładowczą - górna krawędź z zabierkami PU:

ok. 5400 mm

Wysokość (pozycja wyorywania) z taśmą
wyładowczą - górna krawędź elementy
stalowe:

ok. 5270 mm

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

65 dbA

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

56 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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Ciśnienia w oponach

3.3

Ciśnienia w oponach

bar
psi

min.

OK

max.

1
2
3
4
5

Typ opon
1

min.

Zalecenie (podłoże równe
+ lekkie nachylenie)

maks.

1,4

2,0

2,4

1050/50 R32

1,9

1,9

2,8

1000/55 R32

1,4

1,7

2,8

1050/50 R32

1,9

1,9

2,8

1000/55 R32

1,4

1,7

2,8

min.

Zalecenie (ogólnie)

maks.

Oś przednia
800/70 R38
900/60 R38

2

3

1. oś tylna

2. oś tylna

Pozostałe
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4

Ogławiacz

-

3,4

-

5

Dodatkowe podwozie

-

8,0

-

Zdjęcia poglądowe i dane techniczne
Schemat transportowy dla transportu maszyny bez dodatkowego podwozia na
naczepie niskopodwoziowej (RR 6-rzędowe)

Schemat transportowy dla transportu maszyny bez
dodatkowego podwozia na naczepie niskopodwoziowej (RR
6-rzędowe)
570
510
3000
1050 / 50 R32

1000 / 55 R32
1000 / 55 R32

1050 / 50 R32

opcja

2060

4550

1960
14040

1960
800 / 70 R38 (szerokość 3000mm)

390
3700

opcja

2210

900 / 60 R38 (szerokość 3260mm)

3000

5790

380
360
400
3800
3990
3000

3000 w przypadku typu wyorywacza RR-45

Wymiary opon:

3300 w przypadku typu wyorywacza RR-50 oraz RR-V

906

3.4

Wszystkie dane są w mm.
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Schemat transportowy dla transportu maszyny z dodatkowym podwoziem na
naczepie niskopodwoziowej (RR 6-rzędowy)

3.5

Schemat transportowy dla transportu maszyny z dodatkowym
podwoziem na naczepie niskopodwoziowej (RR 6-rzędowy)
570
510
3000
1050 / 50 R32
1000 / 55 R32
1000 / 55 R32
opcja

1050 / 50 R32

2060

4550

1960
906

3000 w przypadku typu wyorywacza RR-45

3800
3990
3000

1400
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3300 w przypadku typu wyorywacza RR-50 oraz RR-V

Wymiary opon:

30x11,5-14,5

4070

4640

opcja

2210

800 / 70 R38 (szerokość 3000mm)

3000

900 / 60 R38 (szerokość 3260mm)

5790

14980

1960

Wszystkie dane są w mm.

Zdjęcia poglądowe i dane techniczne
Zaczepy stabilizacyjne do mocowania ładunku dla transportu niskopodłogowego/wodnego

3.6

Zaczepy stabilizacyjne do mocowania ładunku dla transportu
niskopodłogowego/wodnego
Na przedniej osi znajdują się po prawej i lewej stronie obok punktu zaczepowego dla
siłowników podpory osi zaczepy, przy pomocy których przednia oś może być dociągana do podłoża. W obszarze 1. osi tylnej i 2. osi tylnej po prawej i lewej stronie ramy
głównej również znajduje się zaczep. 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

Punkt zaczepowy na przedniej osi
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Zdjęcia poglądowe i dane techniczne
Zaczepy stabilizacyjne do mocowania ładunku dla transportu niskopodłogowego/wodnego

Punkty zaczepowe na osi przedniej

Punkt zaczepowy za 1. osią tylną

Punkt zaczepowy nad 2. osią tylną

Na zdjęciu widać przykład maszyny euro-Tiger (MAN)
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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Opis ogólny

4

Opis ogólny
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Opis ogólny
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Opis ogólny
Funkcja

4.1

Funkcja
Niniejsza maszyna do samojezdna maszyna robocza do wyorywania buraków cukrowych. Wyorane buraki zbierane są do zasobnika. Gdy zasobnik się napełni, buraki
cukrowe można albo wsypać na kopiec za pomocą taśmy wyładowczej, albo przeładować bezpośrednio na jadący obok pojazd.
Układ automatycznego kierowania (autopilot) naprowadza maszynę dokładnie w
zbiory tak, że interwencja osoby obsługującej jest konieczna tylko w rzadkich przypadkach.
Proces wyorywania przebiega wielostopniowo. Hydraulicznie ustawiany ogławiacz
odcina z buraków liście. Odcięte liście są rozrzucane przez ślimak liści i obracający
się talerz wyrzutnika liści na wybranej dowolne szerokości pola (nie dotyczy modelu
RIS).
Przy pomocy urządzenia do gromadzenia liści (opcja tylko w przypadku ogławiaczy
RBS/RAS) istnieje możliwość przerzucania liści na jadące obok maszyny pojazdy.
Dogławiacz jest wyposażony w automatyczny układ siły cięcia, który gwarantuje
zawsze dokładne cięcie buraka, niezależnie od tego, czy jest on niżej lub wyżej osadzony w glebie. Grubość ogławiania można ustawiać z kabiny kierowcy.
Wyorywacz RR może być przesuwany w prawą lub lewą stronę, co pozwala na uzyskanie wystarczającego odstępu między przednim kołem i kolejnym rzędem buraków.
Lemiesze polderowe na liniowo prowadzonym korpusie są wyposażone w działający
cały czas układ zabezpieczenia przed kamieniami. Głębokość wyorywania każdego
rzędu można ustawiać osobno z kabiny kierowcy. Na skutek drgań lemieszy polderowych, których obroty można ustawiać, istnieje możliwość wyciągania buraków cukrowych z podłoża w sposób minimalizujący ich uszkodzenie.
Bieg walców jest optymalnie widoczny z kabiny kierowcy. Jego wielkość gwarantuje
uzyskanie dużej wydajności przy zachowaniu bardzo dobrego oczyszczania wstępnego. Wyorywane buraki są transportowane za pośrednictwem taśmy sitowej pod
osią portalową do trzech gwiazd sitowych. W razie potrzeby można zastosować palce
sprężynowe. Efekt oczyszczania i prędkość transportowania można łatwo dopasować
do indywidualnych warunków.
Elewator pierścieniowy transportuje buraki do góry do zasobnika. W zasobniku znajduje się ślimak, który rozkłada buraki równomiernie na całej powierzchni, co pozwala
na maksymalne wykorzystanie pojemności zasobnika. Kierunek obrotów (i tym samym
kierunek transportowania) ślimaka zasobnika zmienia się w sposób w pełni automatyczny.
W celu wyładowania buraki cukrowe są transportowane przez podłogę wzdłużną i
poprzeczną do taśmy wyładowczej, która wyładowuje je na kopiec lub na jadący obok
maszyny pojazd towarzyszący.
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,
cztery kliny oraz zestaw narzędzi z pakietem drobnych części. Apteczka znajduje się
w kabinie, gaśnica na platformie przed drzwiami kabiny. Skrzynka narzędziowa oraz
pakiet części zamiennych znajduje się w schowku za lewą pokrywą komory silnika.
Pakiet części zamiennych znajdą Państwo w schowku zasobnika.

Schowek w komorze silnik lewa strona

Schowek w komorze silnika z prawej
(tylko przy RT6Sa)

Biały pojemnik za schowkiem służy jako zbiornik na wodę do mycia rąk.
OSTRZEŻENIE
Ryzyko poparzenia!
Jeśli silnik pracował przez dłuższy czas, woda do mycia rąk może być bardzo
gorąca.

Schowek w zasobniku
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Schowek po lewej stronie nad 1. tylnym
kołem

Elementy obsługi

5

Elementy obsługi
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Elementy obsługi
Drabinki wejściowe

5.1

Drabinki wejściowe
NIEBEZPIECZEŃSTWO!
– Podczas pracy maszyny nie wolno przebywać na platformie przed kabiną kierowcy
oraz przed drzwiami zasobnika.
– Na drabinki oraz na maszynę wolno wchodzić tylko, gdy maszyna stoi!
Używać drabinek patrz Strona 35

5.1.1

Drabinka wejściowa kabiny kierowcy

2
1

Drabinka wejściowa do kabiny kierowcy w pozycji jazdy drogowej lub w trybie wyorywania

3

4

(1)
(2)
(3)

Dźwignia odblokowująca drabinkę wejściową do kabiny kierowcy
Drążek pociągowy drabinki wejściowej do kabiny kierowcy
Linka pociągowa drabinki wejściowej do kabiny kierowcy

– Odblokować drabinkę pociągając za dźwignię odblokowującą (1), rozłożyć drabinkę
na dół pociągając drążek pociągowy (2) w dół.
– Celem odblokowania przy schodzeniu nadepnąć stopą na pedał na blokadzie (4).
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WSKAZÓWKA
Zalecamy złożenie do góry i zablokowanie tej drabinki wejściowej również w trybie
wyorywania! Dzięki temu zakazane wchodzenie na maszynę podczas jazdy jest niemożliwe!

5.1.2

Drabinka wejściowa na zasobnik

3

4

(3)
(4)

Linka pociągowa drabinki zasobnika
Linka odblokowywania drabiny zasobnika

Odblokować drabinę ciągnąc linkę odblokowywania (4), jednocześnie ciągnąć drabinę
w dół linką (3).

1

2

Drabinka zasobnika oraz platforma gotowe do wejścia
(1)
(2)

Blokada drzwi zasobnika
Dolna część drabinki

Odblokować dolną połowę drabinki za pomocą blokady (2) i rozłożyć do oporu. Podczas otwierania drzwi zasobnika silnika wysokoprężny wyłączy się automatycznie.
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5.2

Przegląd kabiny kierowcy

(1)
(2)
(3)

Konsola dachowa
Schowek w konsoli dachowej
Roleta przeciwsłoneczna

4
6

7

13

9

5
12
8

10
11

(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)

Kolorowy terminal na lewym słupku
Kolumna kierownicy
Kolorowy terminal na konsoli obsługi
Uchwyt na butelki
Pokrywa centralnego układu elektrycznego
Ściana tylna kabiny schowek
Siedzenie rezerwowe
Lodówka
Element obsługi opróżniania zasobnika
Joystick
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15
14

(14)
(15)
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Apteczka
Pistolet powietrzny

Elementy obsługi
Kolumna kierownicy

5.3

Kolumna kierownicy

1

2

3

NIEBEZPIECZEŃSTWO!
Ryzyko odniesienia śmiertelnych obrażeń, jeżeli w trakcie jazdy nastąpi przestawienie kolumny kierownicy.
Kierujący może stracić kontrolę nad maszyną i spowodować bardzo poważne szkody.
– Dlatego w trakcie jazdy nigdy nie zmieniać ustawienia kolumny kierownicy!
Pokrętło (1) ustawiania wysokości
Odkręcić pokrętło (1) (obracać w lewo), przestawić kolumnę do wybranej pozycji,
dokręcić ponownie pokrętło (obracać w prawo) i zablokować kolumnę. Sprawdzić, czy
kolumna jest bezpiecznie zablokowana w wybranej pozycji.
Dźwignia (2) zmiany nachylenia na górze
Nacisnąć dźwignię (2) do góry, pociągnąć kolumnę do góry lub wcisnąć w dół i ustawić w wybranej pozycji. Po ustawieniu ponownie puścić dźwignię (2). Sprawdzić, czy
kolumna jest bezpiecznie zablokowana w wybranej pozycji.
Dźwignia (3) zmiany nachylenia na dole
Nacisnąć dźwignię (3) stopą, ustawić kolumnę w wybranej pozycji. Po ustawieniu
ponownie puścić dźwignię (3). Sprawdzić, czy kolumna jest bezpiecznie zablokowana
w wybranej pozycji.
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5.3.1

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 wycieraczek z przodu (S). Czas interwału wycieraczek ustawia się na panelu R-Touch
w menu „Ustawienia podstawowe“, menu podrzędne „Inne“, w wierszu „Interwał
wycieraczki szyb”.
– Obrót elementu pośredniego do drugiej pozycji: tryb pracy ciągłej wycieraczek z
przodu (S).

Pozostałe
Minimalne obroty wyorywania

1100 1/min

Maksymalne obroty wyorywania

1500 1/min

Tryb automatycznego wyłączania
Tryb napęd jazdy
Interwał wycieraczki szyb
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Włącz
Standard
3

Ostrzeżenie rezerwa paliwa

15 %

Ostrzeżenie rezerwa AdBlue

10 %

Nachylenie kompensacja siły odśrodkowej

Włącz

Elementy obsługi
Fotel kierowcy

5.4

Fotel kierowcy
Zasady bezpiecznej pracy:
Aby uniknąć uszkodzeń kręgosłupa, przed każdym uruchomieniem pojazdu i w
przypadku każdej zmiany kierowcy należy zmienić ustawienie wagi na indywidualną 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 sprawdzić, 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 istnieje 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 funkcji 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. Kołysanie 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 specjalistycznym warsztatem, który zajmie się usunięciem przyczyny.
Fotel kierowcy może montować, konserwować i naprawiać wyłącznie specjalistyczny 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 dźwigni w automatycznym układzie zmiany
wagi i wysokości (strzałka).
Wagę ustawia się siedząc spokojnie na
fotelu.
Przed ustawieniem wagi ustawić amortyzator na miękko.
Aby uniknąć zagrożeń dla zdrowia, przed
każdym uruchomieniem pojazdu należy
sprawdzić indywidualne ustawienie wagi
kierowcy i ewentualnie ustawić prawidłową wagę.
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Ustawianie wysokości
Wysokość ustawienia fotela można dopasowywać płynnie przy użyciu powietrza.
Wysokość siedziska fotela zmienia się
pociągając lub naciskając dźwignię
(strzałka). Jeżeli po uruchomieniu dźwigni następuje ustawienie fotela w maksymalnym ustawieniu górnym lub minimalnym ustawieniu dolnym, to uruchamia się
automatyczne dopasowanie wysokości,
co gwarantuje minimalny skok resorujący.
Przed ustawieniem wysokości ustawić
amortyzator na miękko.
Aby uniknąć uszkodzeń, kompresor
należy włączać na maksymalnie 1 minutę.
Ustawianie głębokości siedziska fotela
Głębokość siedziska można dopasować
do indywidualnych wymagań.
Celem ustawienia głębokości siedziska
fotela pociągnąć prawy uchwyt do góry.
Żądane ustawienie wybiera się przesuwając jednocześnie siedzisko do przodu lub
do tyłu.

Ustawianie nachylenia siedziska
Nachylenie wzdłużne siedziska można
dopasowywać do indywidualnych wymagań.
Celem ustawienia nachylenia siedziska
fotela pociągnąć lewy uchwyt do góry.
Żądane ustawienie wybiera się jednocześnie obciążając/odciążając siedzisko.
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Ustawienie wzdłużne
Przesuwając dźwignię blokującą do góry
odblokowuje się możliwość przesuwania
wzdłużnego.
Po ustawieniu dźwignia blokująca musi
słyszalnie „zaskoczyć” w wybranej pozycji. Po zablokowaniu nie można zmienić
ustawienia fotela kierowcy.
Nie podnosić dźwigni blokowania nogą
lub łydką.

Zagłówek
Wysokość zagłówka można ustawiać
wyciągając go, aż do oporu.
Pochylenie zagłówka można także dostosować do indywidualnych potrzeb, przestawiając go do przodu lub do tyłu.
Do indywidualnych wymagań można
również dopasowywać kąt nachylenia
zagłówka naciskając go do przodu lub do
tyłu.

Podparcie lędźwiowe
Przełączając górny i dolny przełącznik
można zmieniać grubość poduszki w
górnej i dolnej części tapicerki oparcia i
dopasować je do indywidualnych potrzeb.
Ustawienie poprawia komfort siedzenia
oraz zmniejsza zmęczenie kierowcy, co
przyczynia się do jego wydajności.
Poduszkę podparcia lędźwiowego
powiększa lub pomniejsza się naciskając
na "+" lub "-" danego przełącznika.
Jeśli wielkość poduszki nie wzrasta po
naciśnięciu na "+" oznacza to, że osiągnięta została maksymalna wielkość
poduszki oparcia przycisk należy puścić.
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Podgrzewanie siedzenia i jego klimatyzacja
Aktywna klimatyzacja zapewnia, że
nawierzchnia siedzenia jest zawsze
sucha. Wilgoć w obrębie kontaktu z siedzeniem jest odtransportowywana. Dzięki
temu możliwe jest przyjemnie chłodne i
suche siedzenie.
Podgrzewanie siedzenia i jego klimatyzacja włączane i wyłączane są przy pomocy
przełącznika.
0 = Podgrzewanie siedzenia i jego klimatyzacja WYŁĄCZ
1 = Podgrzewanie siedzenia WŁĄCZ (klimatyzacja siedzenia WYŁĄCZ)
2 = Klimatyzacja siedzenia WŁĄCZ (podgrzewanie siedzenia WYŁĄCZ)
Podłokietnik
Podłokietniki można w razie potrzeby
przechylić do tyłu.

Kąt nachylenia podłokietników
Kąt nachylenia wzdłużnego podłokietników można zmieniać obracając pokrętłem
(strzałka).

72 / 588

Elementy obsługi
Fotel kierowcy
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 zablokowaniu nie można zmienić ustawienia
oparcia.

Resorowanie horyzontalne
W określonych warunkach eksploatacyjnych warto włączyć resorowanie horyzontalne. Dzięki temu fotel kierowcy może
tłumić obciążenia uderzeniowe w kierunku jazdy.
Pozycja 1 = resorowanie horyzontalne
włącz
Pozycja 2 = resorowanie horyzontalne
wyłącz

Amortyzacja wstrząsów
Amortyzację wstrząsów fotela można
dostosować do nawierzchni terenu. Komfort sprężynowania jest zatem ustawiany
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 kierowcy.
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Czyszczenie
Brud może mieć negatywny wpływ na
funkcje, jakie musi spełniać fotel kierowcy.
Dlatego należy utrzymywać fotel w czystości.
Piankowa tapicerka nie musi być zdejmowana z fotela do jej czyszczenia.
Podczas czyszczenia pianki powinno się
unikać jej pełnego zamaczania.
Dostępne w handlu środki do czyszczenia
tapicerki lub tworzyw sztucznych należy
sprawdzić najpierw na mniejszej, ukrytej
powierzchni pod kątem ich tolerancji.
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Elementy obsługi
Elementy obsługi na podłodze w kabinie kierowcy

5.5

Elementy obsługi na podłodze w kabinie kierowcy

4

5

3
2
1

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Otwieracz klapy układu czyszczenia
Przełącznik nożny autopilota
Przełącznik nożny kierunku jazdy
Pedał hamulca
Pedał jazdy
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5.6

Konsola obsługowa R-Concept
1

4
12

5

6

3

10
2

11
9

8

8
7

Dokładne objaśnienia znajdują się w rozdziale 6 „Obsługa” (patrz Strona 103). Konsola jest podzielona na różne elementy obsługi;
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)

Kolorowy terminal R-Touch
Element obsługi R-Select
Element obsługi R-Direct
Panel przycisków I
Panel przycisków II
Panel przycisków III
Rozkładany podłokietnik ze schowkiem
Przełączniki na konsoli obsługowej
Joystick z dźwignią wielofunkcyjną
Główny przełącznik kierowania
Dźwignia regulacji wysokości konsoli obsługowej
Złącze USB na kolorowym terminalu
WSKAZÓWKA

Używać wyłącznie pamięci USB dostarczonej przez firmę ROPA lub takiej, która
została sformatowana na FAT 32.
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Drukarka i gniazdka z przodu konsoli obsługi
(13)
(14)
(15)
(16)

5.6.1

Podwójne gniazdo USB 5V / 3,6A (USB-A i USB-C)
Gniazdko wtykowe 24 V/maks. 8 A
Gniazdko wtykowe 12 V/maks. 5 A
Drukarka (opcja)

Kolorowy terminal R-Touch
1

Za pomocą terminalu R-Touch (1) można
dokonać najróżniejszych ustawień dotykając ekranu (Touchen). Ponieważ
wyświetlacz ma wbudowany pojemnościowy ekran dotykowy (PCAP), reaguje
on także na dotknięcia za pomocą specjalnych rysików lub rękawiczek. Prawie
wszystkie funkcje, które można obsługiwać za pomocą elementów obsługowych
R-Select oraz R-Direct poprzez ich obracanie/naciskanie można także obsługiwać
dotykając powierzchni panelu R-Touch,
wykonanych z hartowanego szkła. Dlatego w rozdziale 6 opisana jest obsługa
wszystkich funkcji za pomocą obu elementów obsługowych R-Select oraz RDirect.

WSKAZÓWKA
Z prawej strony z tyłu terminala znajduje się przycisk ponownego uruchamiania terminala.
Przycisku należy używać tylko w sytuacjach awaryjnych, np. gdy terminal się zawiesi.
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5.6.2

R-Select

4a

3a

2a

R-Select (2) (kolor elementów obsługi NIEBIESKI) umożliwia kierowcy zmianę około
20 różnych ustawień menu bez znajomości budowy menu. Zasadniczo istnieją dwie
możliwości obsługi elementu przełączającego R-Select (2b). Pożądane funkcje można
wybrać obracając pokrętło na elemencie obsługowym R-Select (2a) lub dotykając
odpowiednie przyciski na ekranie dotykowym. Wybrana funkcje będzie podświetlona
na żółto.
(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.

2b
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Na dole z lewej strony terminala znajduje się pasek szybkiego dostępu do elementu
obsługowego R-Select (2c). Tutaj można ustawić dodatkowe funkcje za pomocą elementu obsługowego R-Select.
Menu R-Select (2d):
Po naciśnięciu przycisku (5) otwiera się menu R-Select (2d), w którym są dostępne
dodatkowe funkcje.

2d

2c

5

Na przykład wybrany „Stopień wału
kopiującego”:

Wał kopiujący stopień

4b

Stopień wału kopiującego można
ustawić za pomocą przycisku + (4a) i
– (3a) na elemencie obsługowym RSelect lub przycisku + (4b) i – (3b)
na ekranie dotykowym. Alternatywnie można ustawić ten stopień przesuwając palcem w lewo lub w prawo
na ekranie dotykowym.

3b

WSKAZÓWKA
Dłuższe przytrzymanie jednego z symboli na pasku szybkiego dostępu (2c) na ekranie dotykowym również powoduje otwarcie menu R-Select (2d). Tutaj można później
wybrać inny symbol, aby dodać go do paska szybkiego dostępu. W ten sposób można
indywidualnie ustawić pasek szybkiego dostępu.
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W menu R-Select znajdują się następujące funkcje:

80 / 588

Pozycja konserwacji ogławiacza

Składanie czujnika liści

Klapa ogławiacza góra / dół
(tylko w przypadku RAS)

Talerz wyrzutnika liści złożyć/rozłożyć (nie w przypadku RIS +
RES)

Obroty talerza wyrzutnika liści
(nie w przypadku RIS)

Obroty koła kopiujące

Złożyć / rozłożyć elewator

Ramiona zasobnika + rozkładanie przedniej ściany zasobnika

Zgięcie taśmy wyładowczej
Przegub 1

Zgięcie taśmy wyładowczej
Przegub 2

Ślimak zasobnika z przodu i z
tyłu góra / dół

Ślimak zasobnika tylko z przodu
góra / dół

Ślimak zasobnika tylko z tyłu
góra / dół

Obroty walca czyszczącego
(tylko w przypadku RES)

Elementy obsługi
Konsola obsługowa R-Concept

5.6.3

R-Direct

Obszar funkcji R-Direct (5) (kolor elementów obsługi ŻÓŁTY) umożliwia kierowcy
zmianę najróżniejszych ustawień maszyny, na przykład dostęp do menu głównego 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).

6

7

5a

8

9

(6) Klawisz – POWRÓT:
Za pomocą klawisza POWRÓT można krok po kroku wyjść z każdego menu w obszarze R-Direct.
(7) Klawisz – OPT:
Tym przyciskiem otwiera się okno szybkiego wyboru (patrz Strona 112).
(8) Klawisz 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 wyświetlania A lub przycisk C (9) można na krótko wyciszyć brzęczyk ostrzegawczy.
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5.6.4

Panel przycisków I

10

11

12

13

14

15

16

17

(10) Stopień biegu ochronnego w lewo: (patrz Strona 205)
Klawisz do stopniowej zmiany stopnia biegu ochronnego w lewo.
(11) Stopień biegu ochronnego na prawo: (patrz Strona 205)
Klawisz do stopniowej zmiany stopnia biegu ochronnego w prawo.
(12) Przesuwanie boczne wyorywacza w lewo: (nie w przypadku RR-XL): (patrz
Strona 285)
(13) Przesuwanie boczne wyorywacza w prawo: (nie w przypadku RR-XL): (patrz
Strona 285)
(14) Klawisz serwisowy
Ten przycisk jest używany przez personel serwisowy np. do celów diagnostycznych.
(15) Zmiana kierunku obrotów głównego napędu wyorywacza: (patrz
Strona 280)
(16) Ręczne przełączanie kierunku ślimaka zasobnika do przodu/do tyłu:
Świecąca dioda LED informuje, że jest wybrane sterowanie ręczne. Po każdym naciśnięciu przycisku zmienia się kierunek obrotu ślimaka zasobnika. Powrót do automatycznego sterowania kierunkiem obrotów jest możliwy po krótkim naciśnięciu przycisku. (patrz Strona 324).
(17) Zmiana kierunku ruchu taśmy sitowej: (patrz Strona 296)
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5.6.5

Panel przycisków II

18

19

20

21

22

23

24

25

(18) Zmiana kierunku obrotu gładkiego walca wyorywacza:
Gdy świeci się dioda LED w przycisku, walec wyorywujący kręci się przeciwnym kierunku do sąsiadującego walca (patrz Strona 283).
(19) Światło - oświetlenie robocze: (patrz Strona 136)

(20) Przesuwanie odstępu między rzędami 45-50: (patrz Strona 288)
Przesuwa korpus lemieszy, napędy mimośrodowe i dogławiacz (tylko przy wyorywaczu zmiennym RR-V).
Funkcja czyszczenia lemieszy: (patrz Strona 271)
(21) Przesuwanie wału kopiującego 45-50: (patrz Strona 288)
Przesuwa tylko koła kopiujące na wale kopiującym (tylko w zmiennym wyorywaczu
RR-V).
(22) Przycisk kombinowany:
Jeśli naciśnie się ten przycisk w połączeniu z naciśnięciem lub poruszeniem innych
elementów obsługowych, można w ten sposób wykonać niektóre funkcje, np. obsługa
automatyki składania (patrz Strona 85).
(23) Nachylenie automatyka wyłącz/włącz:
Po naciśnięciu tego klawisza, system automatycznego pochylania WŁĄCZA SIĘ
(dioda LED świeci się). Maszyna automatycznie pochyla się na osiach do poziomu.
Po powtórnym naciśnięciu tego klawisza automatyczny system pochylania ponownie
WYŁĄCZA się (LED nie świeci się) (patrz Strona 223).
(24) Nachylenie ręcznie w prawo
Gdy ten klawisz jest naciśnięty i tak trzymany, lewe siłowniki podwozia wysuwają się a
prawe siłowniki podwozia wsuwają się (patrz Strona 222).
(25) Nachylenie ręcznie w lewo
Gdy ten klawisz jest naciśnięty i tak trzymany, prawe siłowniki podwozia wysuwają się
a lewe siłowniki podwozia wsuwają się (patrz Strona 222).
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5.6.6

Panel przycisków III

26

27

28

29

30

31

32

33

(26) Silnik wysokoprężny STOP:
Klawisz do wyłączania silnika.
(27) Silnik wysokoprężny START:
Przycisk włączania silnika (należy go nacisnąć i przytrzymać przez co najmniej 3
sekundy).
(28) Dodatkowe podwozie – tryb podłączania: (patrz Strona 185)
Służy do odłączania/podłączania dodatkowego podwozia (opcja).
(29) Aktywacja/wyłączenie dodatkowej osi: (przy Tiger 6S nieobłożone)
(30) Blokada układu różnicowego WŁĄCZ/WYŁĄCZ: (patrz Strona 171)
(31) Zmiana trybu jazdy pedał jazdy/joystick:
Przełączanie między jednym i drugim trybem jazdy „Pedał jazdy” i „Joystick” jest niedostępne w obecnej wersji oprogramowania.
(32) Tryb pracy „Ulica“:
W trybie pracy „Ulica” napęd wszystkich kół jest automatycznie wyłączany. Tryb pracy
Ulica jest aktywny, gdy świeci się dioda LED.
(33) Tryb pracy „Pole“:
W trybie pracy Pole” (wyorywanie) napęd wszystkich kół jest automatycznie włączany.
Tryb pracy Pole jest aktywny, gdy świeci się dioda LED.
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5.6.7

Przełączniki na konsoli obsługowej
41

42

34

35

36
37
38
39
40

(34)
(35)
(36)
(37)
(38)
(39)
(40)

Wolny
Wolny
Wolny
Ręczne przesuwanie ruchu walców
Wolny
Hamulec postojowy (hamulec ręczny)
Rocker analogowy (aktywny tylko po uprzednim naciśnięciu przycisku kombinowanego (22), patrz Strona 326):
Automatyczne rozkładanie do pozycji wyorywania (przechylić Rocker analogowy na zewnątrz)
Automatyczne składanie do jazdy po ulicy (przechylić Rocker analogowy do
wewnątrz)

(41)
(42)

Zwiększyć prędkość obrotową silnika wysokoprężnego (patrz Strona 163)
Redukcja prędkości obrotowej silnika wysokoprężnego (patrz Strona 163)
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5.6.8

Główny przełącznik kierowania

44

(44)

Główny przełącznik kierowania

NIEBEZPIECZEŃSTWO!
Odblokowanie głównego włącznika kierowania ogranicza prędkość jazdy maszyny.
– Podczas jazdy po drogach publicznych główny włącznik kierowania należy zablokować.
– Można go odblokowywać TYLKO podczas przejeżdżania przez wąskie zakręty i
przy niskich prędkościach (poniżej 12 km/h).
przechylony w prawo = odblokowany
Możliwość kierowania przegubem i osią tylną.
przechylony w lewo = zablokowany
Możliwość kierowania przegubem i tylną osią zablokowana.
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5.6.9

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 szybie
kabiny została umieszczona przezroczysta naklejka ze schematycznym przeglądem
wszystkich funkcji joysticka z dźwignią wielofunkcyjną. Szczegółowy opis znajduje się
w rozdziale „Joystick“(patrz Strona 149).
5

4

6

1
210

012

7

8

9
2

3

10

355475a Tiger 5

11
12

14

13
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Ruchy joystickiem
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Wychylanie joysticka do przodu

= Zwiększenie prędkości napędu jazdy/tempomatu. TYLKO w trybie pracy „Pole”.

Wychylanie joysticka do tyłu

= Zmniejszenie prędkości napędu jazdy/tempomatu. TYLKO w trybie pracy „Pole” (patrz
Strona 177).

Wychylenie joysticka w lewo

= Osie tylne skręcają w lewo (patrz
Strona 208).

Wychylanie joysticka w prawo

= Osie tylne skręcają w prawo (patrz
Strona 208).

Elementy obsługi
Konsola obsługowa R-Concept

5.6.10

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 161).
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5.7

Lewy kolorowy terminal
Poza prawym kolorowym terminalem R-Touch na konsoli obsługowej R-Concept
(patrz Strona 76) Tiger 6S posiada dodatkowy kolorowy terminal na lewym słupku A.

3

1

2

Za pomocą lewego terminalu (1) można dokonać najróżniejszych ustawień dotykając ekranu (Touchen). Ponieważ wyświetlacz ma wbudowany pojemnościowy ekran
dotykowy (PCAP), reaguje on także na dotknięcia za pomocą specjalnych rysików
lub rękawiczek. Wszystkie funkcje można obsługiwać dotykając powierzchni terminalu wykonanych z hartowanego szkła. W rozdziale 6 opisana jest obsługa wszystkich
funkcji lewego terminala (patrz Strona 145).
Na dole terminala znajduje się złącze USB (2).
WSKAZÓWKA
Używać wyłącznie pamięci USB dostarczonej przez firmę ROPA lub takiej, która
została sformatowana na FAT 32.
WSKAZÓWKA
U góry z tyłu terminala znajduje się przycisk (3) ponownego uruchamiania terminala.
Przycisku należy używać tylko w sytuacjach awaryjnych, np. gdy terminal się zawiesi.
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5.8

Element obsługi opróżniania zasobnika
Za pomocą tego elementu obsługi z lewej strony przy fotelu kierowcy opróżnia się
zasobnik.

16

20

15

22

17
18
19

(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)

21

Mini-joystick z wieloma funkcjami (patrz Strona 92).
Przycisk wysokości taśmy rozładowczej 1, również do zapisywania tej wysokości (patrz Strona 335).
Przycisk wysokości taśmy rozładowczej 2, również do zapisywania tej wysokości (patrz Strona 335).
Opróżnianie zasobnika +: tym przyciskiem dołącza się krokowo opróżnianie
zasobnika (patrz Strona 338).
Opróżnianie zasobnika -: tym przyciskiem wyłącza się krokowo opróżnianie
zasobnika (patrz Strona 338).
STOP taśmy wyładowczej: zatrzymuje rozładowanie i podnoszenie/opuszczanie części przegubowych taśmy wyładowczej.
Przycisk wielofunkcyjny opróżniania zasobnika: do przegubu taśmy wyładowczej 2 (patrz Strona 92).
Pokrętło regulacji prędkości opróżniania zasobnika.
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Mini joystick (15) w lewo:
Aktywacja automatycznego opróżniania zasobnika: (patrz
Strona 338).
Mini-joystick (15) w prawo:
Opróżnianie zasobnika - koniec (patrz Strona 338). Tryb automatyczny opróżniania zasobnika wyłączy się.
Mini-joystick (15) do przodu:
Taśmę wyładowczą opuść: tak, jak długo mini-joystick jest wychylony do przodu, tak długo następuje opuszczanie taśmy wyładowczej (patrz Strona 334).
21

Wychylić mini-joystick (15) do przodu i jednocześnie nacisnąć przycisk wielofunkcyjny (21):
Obniżanie zgięcia taśmy wyładowczej 2.
Mini-joystick (15) do tyłu:
Podnieś taśmę wyładowczą: tak, jak długo mini-joystick jest
wychylony do tyłu, tak długo następuje podnoszenie taśmy wyładowczej (patrz Strona 334).
Wychylić mini-joystick (15) do tyłu i jednocześnie nacisnąć
przycisk wielofunkcyjny (21):

21

Podnoszenie zgięcia taśmy wyładowczej 2.

WSKAZÓWKA
Aby można było korzystać z elementu obsługi opróżniania zasobnika, fotel operatora musi być obciążony. Jeśli fotel operatora nie jest obciążony, zamiast tego trzeba
dodatkowo nacisnąć pokrętło (22) (patrz Strona 339).
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5.9

Przełączniki konsoli dachowej

(58)
(59)
(60)
(61)
(62)
(63)
(64)
(65)
(66)
(67)

Radio z Bluetooth i USB (patrz osobna instrukcja obsługi)
Przełącznik obrotowy do składania/rozkładania lewego lusterka wstecznego
Przełącznik do świateł obrysowych
Wolny
Wolny
Wolny
Kontrola świateł drogowych (u góry) / kontrola kierunkowskazów (na dole)
Przełącznik światła postojowe/światła drogowe
Przełącznik świateł ostrzegawczych
Przełącznik podgrzewania lusterek
WSKAZÓWKA

W celu ochrony akumulatorów podgrzewanie lusterek przy wyłączonym silniku wysokoprężnym automatycznie wyłącza się po kilku minutach.
(68)
(69)
(70)
(71)
(72)

Przełącznik czterokierunkowy do elektrycznej regulacji prawego i lewego
lusterka wstecznego.
Przełącznik obrotowy do składania/rozkładania prawego tylnego lusterka
Podwójne gniazdo USB 5V / 3,6A (USB-A i USB-C)
Zaślepka, możliwość montażu CB radia, kabel zasilania znajduje się za
zaślepką w konsoli dachowej
Mikrofon z urządzeniem głośnomówiącym
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UWAGA
Jeśli dojdzie do przeciążenia gniazda USB, może dojść do uszkodzeń przekładnika
napięciowego.
(73)
(74)
(75)
(76)
(77)
(78)

Podwójne gniazdo USB 5V / 3,6A (USB-A i USB-C)
Oświetlenie wewnętrzne diody LED w suficie kabiny
Przełącznik oświetlenia wewnętrznego LED sufit kabiny
Wolny
Włącznik główny akumulatora (patrz Strona 358)
Schowek w konsoli dachowej
OSTRZEŻENIE

Zagrożenie związane z możliwością wypadania przedmiotów ze schowka w konsoli 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 tylnej kabiny.
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5.10

Klimatyzacja

3

5
2
3

2
2
3

4

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

4

Dysze wentylacyjne w konsoli dachowej (widok z dołu)
Dysze wentylacyjne (odsysanie z kabiny kierowcy)
Przykład: dysze wentylacyjne w prawym słupku A kabiny kierowcy
Dysze wentylacyjne przy podłodze, z przodu fotela
Temperatura wewnętrzna
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5.11

Uruchamianie z ziemi nad przednimi kołami

355604

82

86

Uruchamianie z ziemi z prawej strony nad przednim kołem
86

85

84

83

82

81

80

Uruchamianie z ziemi z lewej strony nad przednim kołem
Naciskając ten klawisz (80) (Leaving Home) aktywuje się oświetlenie wejścia.

WSKAZÓWKA
Nawet wtedy, gdy wyłączy się wyłącznik główny akumulatorów w konsoli dachowej,
po naciśnięciu tego przycisku (aktywuje jednocześnie przekaźnik odłączający akumulatora) włączają się 2 reflektory w dachu kabiny. Po maks. 6 minutach to oświetlenie
drabinki wejściowej ponownie się wyłącza.
Te klawisze są aktywne TYLKO wtedy, kiedy niezajęty jest fotel kierowcy.
Dodatkowo maszyna musi się znajdować w pozycji wyorywania.
Oznacza to:
Taśma wyładowcza/zasobnik jest rozłożony,
Aktywny jest tryb pracy „Pole”.
WSKAZÓWKA
Po naciśnięciu jednego z klawiszy uruchamiania z ziemi włącza się brzęczyk jazdy do
tyłu, który ostrzega znajdujące się w pobliżu osoby.
Elewator i ślimak zasobnika pracują jak długo jest wciśnięty klawisz (81).

Po naciśnięciu tego klawisza (82) obraca się 3 gwiazda sitowa. Dodatkowo dopóki jest
wciśnięty ten klawisz, pracuje elewator i ślimak zasobnika.
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Po naciśnięciu tego klawisza (83) obraca się 2. i 3. gwiazda sitowa. Dodatkowo dopóki
jest wciśnięty ten klawisz, pracuje elewator i ślimak zasobnika.

Po naciśnięciu tego klawisza (84) obraca się 1.,2. i 3. gwiazda sitowa. Dodatkowo
dopóki jest wciśnięty ten klawisz, pracuje elewator i ślimak zasobnika.

* Po naciśnięciu tego klawisza (85) taśma sitowa pracuje. Dodatkowo obracają się
gwiazdy sitowe 1.,2. i 3. Dodatkowo dopóki jest wciśnięty ten klawisz, pracuje elewator
i ślimak zasobnika.
* Po naciśnięciu klawisza (86) pracują: wał ogławiacza – jeżeli jest – ślimak liści i talerz
wyrzutnika liści – wał kopiujący, wszystkie walce wyorywacza, taśma sitowa oraz 1.,
2., i 3. gwiazda sitowa. Dodatkowo dopóki jest wciśnięty ten klawisz, pracuje elewator i
ślimak zasobnika.
*) Po krótkim zwolnieniu i ponownym naciśnięciu tego przycisku podczas pracy
napędu, a następnie jego przytrzymaniu następuje odwrócenie tylko tego napędu.
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5.12

Uruchamianie wyorywacza z ziemi

4

2

6

8

5

3

7

9

1

Uruchamianie wyorywacza z ziemi strona lewa

4

2

1
5

3

Uruchamianie wyorywacza z ziemi strona prawa
Te klawisze są aktywne TYLKO wtedy, kiedy niezajęty jest fotel kierowcy.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

Czuwak
Ciąg łańcuchowy z prawej do góry (tylko przy opcji dodatkowego podwozia)
Ciąg łańcuchowy z prawej w dół (tylko przy opcji dodatkowego podwozia)
Ciąg łańcuchowy z lewej do góry (tylko przy opcji dodatkowego podwozia)
Wciągnik łańcuchowy z lewej w dół (tylko przy opcji dodatkowego podwozia)
Ogławiacz w pozycji konserwacyjnej podnieś
Ogławiacz w pozycji konserwacyjnej opuść
Trójpunkt podnieś
Obniżenie trójpunktu
OSTRZEŻENIE

Po to aby wykonać funkcje 2-9 należy dodatkowo nacisnąć czuwak (1) i tak przytrzymać.

WSKAZÓWKA
Silnik wysokoprężny z ziemi przyciskiem (1) + (8) + (9) uruchom lub wyłącz (patrz
Strona 161).
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5.13

Komora silnika

1

(1)

Dźwignia odblokowywania osłony bocznej komory silnika
OSTROŻNIE

Ryzyko upadku!
Nie wchodzić na otwarte osłony boczne komory silnika.

(90)
(91)
(94)

Gniazdko 24 V/maks. 8 A
Oświetlenie komory silnika WŁ/WYŁ
Przełącznik popychaczy pokrywy bagażnika
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Wgląd z zasobnika do komory silnika
(92)
(93)

Oświetlenie komory silnika WŁ/WYŁ
Przycisk „wyłączanie silnika z zewnątrz“ (bez funkcji)

W komorze silnika znajdują się dwa klawisze (91) (92), do włączania lub wyłączania
komory silnika.
WSKAZÓWKA
Nawet wtedy, gdy wyłączy się wyłącznik główny akumulatorów w konsoli dachowej, po
naciśnięciu tego przycisku (aktywuje jednocześnie przekaźnik odłączający akumulator) następuje włączenie oświetlenia komory silnika. Po 4 minutach wyłączy się oświetlenie.
Na komorze silnika znajdują się trzy przełączniki popychaczy, po jednym dla pokrywy
bagażnika (94), lewej pokrywy komory silnika (95) i prawej pokrywy komory silnika
(96). Po naciśnięciu jednego z przełączników popychaczy można również włączyć
lub wyłączyć oświetlenie komory silnika. Warunkiem jest to, że właczone są główny
włacznik akumulatora i zapłon. Jeśli pokrywy komory silnika są zamknięte przy włączonym świetle, po 4 minutach wyłącza się ponownie oświetlenie.
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5.14

Wyłączenie awaryjne akumulatora

Zasilanie elektryczne na wyłączniku awaryjnym włączone (patrz Strona 359)
UWAGA
Ryzyko uszkodzenia maszyny.
Jeśli ten przełącznik ustawimy do tyłu przy włączonym zapłonie, może dojść do utraty
danych.
Ponadto może dojść do poważnych uszkodzeń systemu oczyszczania spalin (system
SCR) (tylko RT6Sd).
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W tym rozdziale zawarto informacje dotyczące pracy maszyny. W przypadku większości 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 związanych z uprawą) wykraczałoby poza ramy niniejszej instrukcji. Niniejsza instrukcja
nie może być w żadnym wypadku instrukcją dotyczącą wyorywania buraków cukrowych, czy też zastępować nauki 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 doświadczenie 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 poszczególnych podzespołów znajduje się w odpowiednim rozdziale. Niezbędne prace konserwacyjne są opisane 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 strefach 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.
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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
(tylko przy RT6Sd). 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.

2

2
1

3

Umieścić dołączone akcesoria takie jak gaśnica (1), kliny (2), skrobak (3), skrzynkę
narzędziową w odpowiednich szufladach i schowkach.

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 stwarzających 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 wyorywania. Po uruchomieniu maszyny lub w trakcie jej poruszania się ewentualna osoba towarzysząca może znajdować się wyłącznie na siedzeniu awaryjnym. Siedzenie rezerwowe nie jest siedzeniem dla pasażera! 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 elementy nastawcze lub też ich wyłączać. Zabrania się obchodzenia zabezpieczeń,
ich mostkowania lub unieruchamiania w każdy inny sposób.
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– Przy pracy oraz w trakcie prac przy maszynie należy nosić na sobie zawsze
dokładnie przylegające i odpowiednie ubranie ochronne lub dopuszczone wyposażenie ochronne. Zależnie od rodzaju wykonywanej czynności wymagane jest
następujące wyposażenie ochronne: kamizelka ostrzegawcza, hełm ochronny, buty
ochronne, rękawice, nauszniki, maska na twarzy.
– W żadnym wypadku nie wolno wchodzić do zasobnika w trakcie pracy silnika.
– Podczas tankowania należy wyłączyć silnik. W trakcie prac z paliwem bezwzględnie 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 opuścić 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. Natychmiast usunąć rozlane paliwo lub olej za pomocą odpowiednich środków wiążących.
– Maszyna nie powinna pracować w zamkniętych pomieszczeniach. Istnieje niebezpieczeństwo 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 środków (układ odprowadzający spaliny, przewody odprowadzające spaliny, przedłużenia 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 kierowcy. Zabrania się używania słuchawek podczas słuchania radia i do kontroli
urządzeń radiowych itd.
– W czasie jazdy nie wolno używać żadnych urządzeń radiowych, telefonów przenośnych (komórek), itd. Jeżeli z przyczyn technicznych związanych z pracą maszyny
konieczne jest ich użycie w trakcie jazdy, to zawsze należy korzystać z odpowiedniego 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 zamierzeniach 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 konkretnych warunków otoczenia i ukształtowania terenu.
– 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.
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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 przewodów elektrycznych w czasie jazdy pod przewodami lub podczas prac pod lub w
pobliżu wiszących przewodów elektrycznych może dojść do niebezpiecznego przekroczenia 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 wysokiego napięcia wynoszą do 8,5 m. Wielkość odległości minimalnej jest zawsze
zależna od napięcia w przewodzie napowietrznym. Im wyższe napięcie, tym większa jest zalecana minimalna odległość. Przed rozpoczęciem prac załadowczych
zasięgnąć odpowiednio wcześniej informacji z zakładu energetycznego o technicznych uwarunkowaniach. W razie potrzeby uzgodnić z zakładem energetycznym
warunki odłączenia napięcia w przewodach na czas przeprowadzenia prac polowych.
– Dokładnie przestrzegać uzgodnień z zakładem energetycznym dotyczących ewentualnego wyłączenia napięcia w przewodach napowietrznych. Prace można rozpoczynać dopiero po telefonicznym potwierdzeniu z zakładu energetycznego, że rzeczywiście nastąpiło odłączenie od zasilania.
– Szczególnie w czasie prac nocnych lub przy złej pogodzie sprawdzić przebieg
napowietrznych przewodów elektrycznych. W razie potrzeby ustawić odpowiednie
elementy ostrzegawcze lub zabezpieczające, które odpowiednio wcześniej będą
informować (znaki ostrzegawcze lub dźwiękowe) o niebezpiecznym zbliżaniu się
do napowietrznych przewodów elektrycznych.
– Podczas kopania pamiętać o nieprzekraczaniu zalecanych odstępów minimalnych.
– 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.

6.2.2

Postępowanie w razie kontaktu lub po kontakcie z napowietrznym
przewodem elektrycznym
– Jazdą do tyłu, wychylaniem lub obniżaniem natychmiast spróbować przerwać kontakt 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 terminalem R-Touch oraz różnymi komunikatami ostrzegawczymi i wskazaniami odnośnie statusu pracy, co pozwoli na jej bezpieczne i efektywne wykorzystanie.

6.3.1

Kolorowy terminal R-Touch (prawy kolorowy terminal)

Obsługa maszyny podzielona jest na 3 istotne elementy:
R-Touch, przyjazny dla użytkownika ekran dotykowy (1).
R-Direct, pokrętło z funkcją przycisku (żółte) do obsługi menu (2).
R-Select, pokrętło z funkcją przycisku (niebieskie) dla ustawień maszyny na lewej
połowie ekranu (3).
Do przemieszczenia się po poszczególnych częściach menu w lewo i w prawo, w
poziomie i pionie służy pokrętło z funkcją przycisku. Jest ono widoczne po ruchach
żółtego kursora. 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 kursora. 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 (4) 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 139)
WSKAZÓWKA
Jeśli wskazanie ostrzegawcze aktywuje brzęczyk ostrzegawczy, naciskając obszar
wyświetlania A lub przycisk C można na krótko wyciszyć brzęczyk ostrzegawczy.

1

2

9

3

4

10
11

5
7

12

6
8

[B] Obszar wyświetlania wyorywacz/ogławiacz
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
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Głębokość ogławiacza lewa
Głębokość ogławiacza prawa
Ciśnienie odciążania ogławiacza
z lewej
Ciśnienie odciążania ogławiacza
z prawej
Głębokość lemiesza
Ciśnienie zabezpieczenia przed
kamieniami
Wysokość biegu walców z lewej
Wysokość biegu walców z prawej
Obroty wału ogławiacza
Siła cięcia dogławiacza
Obroty lemiesz wibrujący
Obroty walców wyorywacza

Praca
R-Concept
[C] Obszar wyświetlania odcinka
czyszczącego

1

2

5

6

(1)
(2)

8
7

3

4

(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

Obroty taśmy sitowej
Wybór prędkości gwiazdy sitowej
1
Wybór prędkości gwiazdy sitowej
2
Wybór prędkości gwiazdy sitowej
3
Wysokość rusztu gwiazdy sitowej
1
Wysokość rusztu gwiazdy sitowej
2
Wysokość rusztu gwiazdy sitowej
3
Stopień oczyszczania gwiazd
sitowych (poprzez obroty)

[D] Obszar wyświetlania zarządzania
zasobnikiem

1
2

(1)
(2)

Wyświetlanie poziomu napełnienia zasobnika
Stopień prędkości obrotowej elewatora

[E] Pasek szybkiego dostępu do elementu obsługowego R-Select (patrz
Strona 79)

[F] Pole wyświetlacza dla prędkości jazdy i obrotów silnika wysokoprężnego
(patrz Strona 163)

[G] Wskaźnik i element obsługowy zakresu funkcji R-Direct (patrz Strona 115)

[H] Pola wyświetlania wskaźników stanu (patrz Strona 144)
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[L] Otwieranie okna szybkiego wyboru
Proszę dotknąć palcem obszaru wyświetlania [A] i przewinąć z góry do dołu. Identyczna funkcja również po przyciśnięciu przycisku OPT.
Okno szybkiego wyboru otwiera się.

Celem zamknięcia okna szybkiego wyboru dotknąć go i przewinąć z dołu do góry.
W oknie szybkiego wyboru dostępne są do wyboru poniższe funkcje:
(1)
(2)
(3)

Tryb eksperta WŁĄCZ/WYŁĄCZ
Tryb czyszczenia
Odgłosy klawiszy WŁĄCZ/WYŁĄCZ

[J] Indywidualne obszary wyświetlania

Przełączanie między obszarami wyświetlania u góry i na dole
Przewijanie na bok powoduje przełączanie między polami wyświetlacza. Pole wyświetlacza wybrane uprzednio w innym obszarze wyświetlacza jest niedostępne.
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(1) Pole wyświetlacza: Kierowanie
patrz Strona 197

(2) Pole wyświetlacza: Mechanizm jezdny
patrz Strona 218
2

(3) Pole wyświetlacza Krótki przegląd danych zlecenia
patrz Strona 127
3

AKTUALNE ZLECENIE
1,53 km/h

0,00 ha/h

0,00 l/ha łącznie

0,00 l/h
0,00 l/ha
Odstęp między rzędami: 500mm

0 m/ha pusty

0,00 l/ha wyorywanie

6

4500 m
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(4) Pole wyświetlacza: Parametry pracy

l

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(li)
(g)

(h)
(i)

Napięcie w sieci pokładowej
Poziom oleju hydraulicznego
Temperatura oleju hydraulicznego
Temperatura czynnik chłodzący obiegu czynnika chłodzącego silnika
Temperatura oleju silnikowego (wygasa, gdy wartość przekracza 55°C)
Ciśnienie zbiornika wysokiego ciśnienia
Ciśnienie napęd jazdy
– Strzałka w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara: wyższe
ciśnienie do przodu
– Strzałka w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara: wyższe ciśnienie do tyłu
Pojemność baku paliwa
Pojemność baku AdBlue ® (tylko przy RT6Sd)

(5) Pole wyświetlacza: ustawianie pojedynczych rzędów
patrz Strona 265
5

Wszyst. aktyw.
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6.3.2

Zakres funkcji R-Direct
6

5a
7

8

9

Element obsługi R-Direct
Der R-Direct (5) (kolor elementów obsługi ŻÓŁTY) umożliwia kierowcy dostęp do
menu głównego, do zarządzania zleceniami, do sterowania ustawieniami klimatyzacji
oraz świateł.
Naciśnięcie przycisku HOME (8) powoduje powrót 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 głównego.

Menu główne
Ustawienia podstawowe

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).

6

5a
7

Menu główne
Ustawienia podstawowe
Autopilot
Funkcje specjalne
System
Dane pracy

8

9

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.

Menu główne
Ustawienia podstawowe

6
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6.3.2.2.1

Menu Ustawienia podstawowe

Menu główne
Ustawienia podstawowe
autopilot
Funkcje specjalne
System
Dane pracy
Serwis

Ustawienia podstawowe
Przystawka
Zasobnik
Pozostałe
Przyciski funkcyjne

Podmenu Przystawka

Przystawka
Dodatkowe podnoszenie ogławiacza

Środek

R-Trim

Wyłącz

R-Contour

Wyłącz

Poziom prowadzenia głębokości
Odstęp między rzędami
Przesuwanie boczne wyorywacza

3
45 cm
Auto

Dodatkowe podnoszenie ogławiacza patrz Strona 240
R-Trim patrz Strona 238
R-Contour patrz Strona 267
Poziom prowadzenia głębokości patrz Strona 256
Odstęp między rzędami patrz Strona 291
Przesuwanie boczne wyorywacza (nie w przypadku RR-XL) patrz Strona 286
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Podmenu Zasobnik

Zasobnik
Opóźnienie ślimak zasobnika

2s

Czas nadbiegu taśma wyładowcza

3s

Obroty silnika wyładunek kopiec
Obroty silnika wyładunek wyorywanie
Stopień wyrz. liści przy przeład.

9001/min
12001/min
Wyłącz

Opóźnienie ślimak zasobnika (sek) patrz Strona 322
Czas nadbiegu taśma wyładowcza (s) patrz Strona 339
Obroty silnika wyładunek kopiecpatrz Strona 340
Obroty silnika wyładunek wyorywaniepatrz Strona 340
Stopień wyrz. liści przy przeł. patrz Strona 245

118 / 588

Praca
R-Concept
Pozostałe podmenu

Pozostałe
Minimalne obroty wyorywania

1100 1/min

Maksymalne obroty wyorywania

1500 1/min

Tryb automatycznego wyłączania

Włącz

Tryb napęd jazdy

Standard

Interwał wycieraczki szyb

3

Ostrzeżenie rezerwa paliwa

15 %

Ostrzeżenie rezerwa AdBlue

10 %

Nachylenie kompensacja siły odśrodkowej

Włącz

Minimalne obroty wyorywaniapatrz Strona 163
Maksymalne obroty wyorywania patrz Strona 163
Tryb automatycznego wyłączania patrz Strona 152
Tryb napęd jazdy patrz Strona 176
Interwał wycieraczki szyb patrz Strona 68
Ostrzeżenie rezerwy paliwa przy % patrz Strona 160
Ostrzeżenie rezerwa AdBlue przy % patrz Strona 160
Nachylenie kompensacja siły odśrodkowej patrz Strona 224
Podmenu przyciski funkcyjne

Przyciski funkcyjne
Funkcja przycisk 4

R-Trim

Funkcja przycisk 5

R-Contour

Funkcja przycisk 7

Szybkie wysunięcie ogławiacza

Funkcja przycisk 8

Tryb krzywej

Funkcja przycisk 9

Wycieraczki szyb

Funkcja przycisk 7+11

Program 1

Funkcja przycisk 8+11

Program 2

Funkcja przycisk 9+11

Program 3

Szczegółowy opis patrz Strona 155
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6.3.2.2.2

Menu Autopilot

Menu główne
Ustawienia podstawowe
autopilot
Funkcje specjalne
System
Dane pracy
Serwis

autopilot
Stopień oś przednia

2

Stopień osie tylne

2

Tryb krzywej do biegu ochronnego w miejscu docelowym

Kierowanie korpusem lemieszy

Szczegółowy opis patrz Strona 216
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6.3.2.2.3

Menu Funkcje specjalne

Menu główne
Ustawienia podstawowe
Autopilot
Funkcje specjalne
System
Dane pracy
Serwis

Funkcje specjalne
B377 Ciśnienie paliwa
Pompa paliwa
Status centralnego smarowania

3425 mbar
Wyłącz
Auto

Start smarowania pośredniego
Czas smarowania centralne smarowanie
Status zmiany napędów wentylatorów

21 min
Auto

Zmiana napędów wentylatorów uruchomienie
Regulacja podwozia

Aktywne

Pompa paliwa patrz Strona 382
Start smarowania pośredniego patrz Strona 352
Czas smarowania centralne smarowanie patrz Strona 350
Zmiana napędów wentylatorów uruchomienie patrz Strona 343
Regulacja podwozia patrz Strona 220

6.3.2.2.4

Menu System

Menu główne
Ustawienia podstawowe
autopilot
Funkcje specjalne
System
Dane pracy
Serwis

System
Ustawienia terminal
Data godzina
Licencje
Nagłówek drukarka
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Podmenu Ustawienia terminal

Ustawienia terminal
Jasność
Błąd głośności
System głośności
Tryb eksperta

Standard

Język
Ton klawiszy

Włącz

W wierszu „Jasność“ ustawia się jasność ekranu.
W wierszu „Błąd głośności“ ustawia się głośność dźwięków ostrzegawczych i informacyjnych.
W wierszu „System głośności“ ustawia się głośność systemu (np. głośność dźwięku
klawiszy).
W menu „Tryb eksperta“ istnieje możliwość przełączania między wyświetlaniem standardowym a trybem eksperta. Zasadniczo zalecamy wyświetlanie standardowe,
ponieważ jest ono znacznie bardziej przejrzyste. Tryb eksperta nie oferuje żadnych
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 „Język“ zmienia się ustawienia języka terminala R-Touch.
W wierszu „Dźwięk klawiszy” można włączyć lub wyłączyć dźwięk naciskając przyciski
na wyświetlaczu.
Podmenu Data/Godzina

Data godzina

Data

Godzina
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Podmenu Nagłówek drukarka
Nagłówek drukarka

Tutaj można ustalić treść nagłówka wydruków, np. adres firmy. Naciskając na pole
„+” (1) można dodać kolejne wersy. Naciskając na pole „-” (2) można usunąć wers.

6.3.2.2.5

Menu Dane pracy

Menu główne
Ustawienia podstawowe
Autopilot
Funkcje specjalne
System
Dane pracy
Serwis

Dane pracy
Statystyka sezonu
Statystyka maszyny
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Podmenu Statystyka sezonu

Statystyka sezonu
Razem
Powierzchnia wyorywania
Czas pracy silnika
Czas wyorywacz włączony
Odcinek wyorywania
Pole
Czas pole
Odcinek pole
Zużycie pole
Zużycie w czasie
Zużycie paliwa na powierzchnię
Ulica
Czas ulica
Odcinek ulica
Zużycie ulica
Zużycie w czasie
Zużycie na drogę
Kasowanie danych sezonu

„Statystyka sezonu“ może zostać usunięta dopiero po naciśnięciu przycisku „Usuń
dane sezonu“ na terminalu R-Touch wpiszę się na klawiaturze kombinację klawiszy 1 i
4. Dzięki temu unika się przypadkowego usunięcia danych.
WSKAZÓWKA
Po wykasowaniu statystyki z danego sezonu, wszystkie zapisane dane odnośnie zleceń w danym sezonie ulegają bezpowrotnemu wykasowaniu.
Podmenu Statystyka maszyny

Statystyka maszyny
Razem
Powierzchnia wyorywania
Motogodziny silnik
Czas wyorywacz włączony
Odcinek wyorywania
Pole
Czas pole
Odcinek pole
Zużycie pole
Zużycie w czasie
Zużycie paliwa na powierzchnię
Ulica
Czas ulica
Odcinek ulica
Zużycie ulica
Zużycie w czasie
Zużycie na drogę

W punkcie „Statystyka maszyny” nie można dokonywać żadnych wpisów, kasować
wartości ani też ich zmieniać.
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6.3.2.2.6

Menu Serwis

Menu główne
Ustawienia podstawowe
Autopilot
Funkcje specjalne
System
Dane pracy
Serwis

Serwis
Wersja
Diagnostyka
Ustawienia
Teach In
Parametry podstawowe
Wymiana osprzętu
Aktualizacja oprogramowania
Dane Serwis
Pamięć błędów

Podmenu Wersja
W menu serwisowym dla kierowcy znaczenie mają tylko podpunkty menu Wersja i
Diagnostyka (patrz rozdział Uszkodzenia i pomoc, patrz Strona 489). Podpunkty
menu: Ustawienia i Teach-In są dostępne tylko po wpisaniu kodu serwisowego.
NIEBEZPIECZEŃSTWO!
Dostęp do tych pozycji menu jest ze względów bezpieczeństwa zablokowany specjalnym kodem. W przypadku, kiedy w tych punktach menu dokonano niewłaściwych
ustawień lub też nie są przestrzegane obowiązujące przepisy dotyczące bezpieczeństwa 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 naprawami lub długimi przestojami. Dlatego dostęp do tych punktów menu jest możliwy
tylko po skontaktowaniu się z producentem lub z osobami, które zostały wyraźnie upoważnione do tego przez producenta.
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6.3.2.3

Zarządzanie zleceniami

Po uruchomieniu silnika wysokoprężnego, w aktualnym zleceniu rejestrowane są
wszystkie dane na temat czasu pracy silnika wysokoprężnego, zużycia paliwa, przejechanej trasy, prędkości jazdy itp. oddzielnie dla trybów pracy „Pole“ i „Ulica“. Zlecenie jest zawsze aktywne, zakończenie zlecenia przez kierowcę automatycznie rozpoczyna nowe zlecenie. Wszystkie zlecenia są zapisywane w bazie danych zleceń. Baza
danych zleceń usuwana jest podczas usuwania statystyki sezonu.
Baza danych zleceń należy do wyposażenia seryjnego, zlecenia są jednak obecne
w terminalu R-Touch i w razie awarii terminalu R-Touch nie można och przywrócić.
Zabezpieczenie danych jest niemożliwe.
Za pomocą systemu „R-Transfer Basic“ (opcja) można wyeksportować bazę danych
zleceń do pamięci USB lub przez WLAN lub na smartfon z aplikacją ROPA. Pozwala
to na wygodną analizę zleceń.
Za pomocą systemu „R-Transfer Professional“ (opcja) można wyeksportować bazę
danych zleceń do pamięci USB lub przez WLAN na smartfon z aplikacją ROPA.
Dodatkowo za jej pomocą można zaimportować bazy danych klientów, upraw i kierowców z pamięci USB lub smartfonu przez aplikację ROPA.
WSKAZÓWKA
W celu ochrony danych zalecamy wyeksportować bazę danych zleceń po każdym
dniu wyorywania.
W przypadku maszyn z pomiarem prędkości jazdy GPS (opcja) za pomocą zielonej
satelity na pasku wskaźników stanu wyświetlana jest informacja, że aktywne jest obliczanie powierzchni poprzez bezpoślizgową prędkość.
W przypadku czerwonej satelity bezpoślizgowy pomiar prędkości jest nieaktywny
(brak zasięgu GPS). W takiej sytuacji powierzchnia obliczana jest mimo wszystko za
pomocą sygnału przekładni. Wskaźnik prędkości jazdy wskazuje zawsze tę prędkość
jazdy, która obliczana jest na podstawie sygnału przekładni, również przy aktywnym
sygnale GPS.
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6.3.2.3.1

Krótki przegląd danych zlecenia
Pole wyświetlacza Krótki przegląd danych zlecenia (1) pokazuje dane istotne dla
wyorywania od zakończenia ostatniego zlecenia (patrz Strona 113).
1

AKTUALNE ZLECENIE
2

6

1,53 km/h

5

0,00 l/h
0,00 l/ha

0,00 ha/h

3

Odstęp między rzędami: 500mm

9

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)

4

0 m/ha pusty

0,00 l/ha łącznie
0,00 l/ha wyorywanie
6

10

7

8

4500 m

11

12

Pole wyświetlania Krótki przegląd danych zlecenia
Przeciętna prędkość podczas wyorywania
Powierzchnia wyorywania na godzinę
Jazda jałowa po polu
Aktualne zużycie paliwa na godzinę
Aktualne zużycie paliwa na hektar
Przeciętne całkowite zużycie paliwa w trybie pracy Pole
Przeciętne zużycie paliwa przy aktywnym prowadzeniu głębokości (wyorywanie)
Odstęp rzędów uwzględniany podczas obliczania powierzchni wyorywania
Liczba rzędów uwzględniana podczas obliczania powierzchni wyorywania
Wskaźnik pomiaru drogi start/stop
Wskaźnik pomiaru drogi

Naciskając na pole (11) strzałka będzie oznaczona na zielono i rozpocznie się pomiar
drogi (12). Przy starcie pomiaru drogi (12) resetuje się to do zera za każdym razem
niezależnie od wszystkich innych danych aktualnego zlecenia. Poprzez ponowne naciśnięcie na pole (11) strzałka ponownie będzie oznaczona na zielono, a pomiar drogi
(12) zatrzyma się. Ta funkcja jest przeznaczona m. in. do mierzenia długości pola.
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6.3.2.3.2

Ustawianie ilości rzędów
Liczbę rzędów można zmieniać tylko w maszynach, w których została aktywowana ta
funkcja. Po obniżeniu wyorywacza, liczbę rzędów, można krokowo zmieniać wyłącznie
w krótkim przeglądzie danych zlecenia, naciskając pole (13). W ten sposób otwiera się
okno do ustawiania ilości rzędów.
AKTUALNE ZLECENIE
1,53 km/h

0,00 ha/h

0 m/ha pusty

0,00 l/ha łącznie

0,00 l/h
0,00 l/ha

0,00 l/ha wyorywanie

Odstęp między rzędami: 500mm

6

4500 m

Liczbę rzędów można zmieniać krokowo naciskając pola (14) i (15).

Liczba rzędów

WSKAZÓWKA
Po podniesieniu wyorywacza, ilość rzędów ustawia się automatycznie ponownie na
najwyższą liczbę.
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6.3.2.3.3

Zakończ zlecenie
ZLECENIE 1
KLIENT

START
STOP

0,0000 ha

Firma Ropa Fahrzeug und
Maschinenbau GmbH

0,0 km/h
0,000 ha/h
0 m wyorywanie
0 m/ha pusty

00:00 h/wyorywanie
00:00 h/rozładunek
00:00 h/pozostałe
00:00 h/serwis

Kopanie

0,0 l

Kopanie

0,0 l/ha

POLE
Droga

0,000 km

0,000 km

Czas

00:00 h

00:00 h

Zużycie

0,0 l

0,0 l

0,0 l/h

0,0 l/h

0,0 l/ha

0,0 l/km

Info. dodatkowa

Pole wzorowe

0,000 ha

OPERATOR
Jan Wzorowy

IMPORT DANYCH
EKSPORT DANYCH
DRUKUJ
ZAKOŃCZ ZLECENIE

Przy pomocy funkcji Zarządzania zleceniami zapisuje się wszystkie zlecenia z danego
sezonu. Wszystkie zapisane zlecenia można wydrukować na drukarce (opcja) naciskając pole (5).
W tym celu przed zakończeniem zlecenia (6) należy wprowadzić poniższe dane do
odpowiednich pól:
Nazwisko klienta (1)
Nazwa pola (2)
Nazwisko operatora (3)
Opcjonalnie mona wprowadzić jeszcze informacje dodatkowe (4)
WSKAZÓWKA
Opisane tutaj zarządzanie zleceniami należy do wyposażenia seryjnego. W przypadku
rezygnacji z wprowadzania danych (1-3) po zakończeniu zlecenia, można zlecić wyłączenie tej funkcji przez serwis ROPA. Wyłączenie podczas wyposażania maszyny za
pomocą terminalu R-Transfer jest niemożliwe.
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6.3.2.3.3.1

Zakończ zlecenie w przypadku wyposażenia seryjnego i R-Transfer
Basic

KLIENT

Klienci

NOWY KLIENT

Klient
Numer klienta:
Imię:
Nazwisko:
Ulica:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Tel.:
Telefon komórkowy:
e-mail:

Nowy klient
Numer klienta:
Imię:
Nazwisko:

Poniżej opisano, jak wprowadza się w przypadku wyposażenia seryjnego lub R-Transfer Basic nazwisko klienta, nazwę uprawy oraz nazwisko kierowcy. Te dane, wraz z
danymi maszyny zostaną przypisane do aktualnego zlecenia. Najpierw nacisnąć pole
„Klient“ (1), następnie pole „Nowy klient“ (2). Wprowadzić nazwisko klienta (wymagany
jest co najmniej 1 znak) oraz numer klienta (wymagana jest co najmniej 1 cyfra) oraz
zakończyć wprowadzanie danych przyciskiem POWRÓT (3).
Dla wprowadzania nazwy uprawy i nazwiska kierowcy obowiązuje ten sam system, jak
w przypadku nazwiska klienta.

6.3.2.3.3.2

Zakończ zlecenie w przypadku R-Transfer Professional
W przypadku R-Transfer Professional, z zaimportowanych baz danych (patrz
Strona 132) można wybrać nazwiska klienta, nazwy upraw i nazwiska kierowców. Te
dane, wraz z danymi maszyny zostaną przypisane do aktualnego zlecenia. Najpierw
nacisnąć pole „Klient“ (1), a następnie pożądanego klienta. W lewej połowie ekranu
widać kompletne dane kontaktowe i uprawy przyporządkowane do tego klienta.
Jeśli pożądanego klienta nie ma w bazie danych klientów, można go wprowadzić w
sposób opisany na stronie130. Wprowadzony klient nie zostanie zapisany w bazie
danych klientów, zostanie on tylko zapisany w bazie danych zleceń.
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6.3.2.3.4

Eksport danych

ZLECENIE 1
KLIENT

START
STOP

0,0000 ha

Firma Ropa Fahrzeug und
Maschinenbau GmbH

0,0 km/h
0,000 ha/h
0 m wyorywanie
0 m/ha pusty

00:00 h/wyorywanie
00:00 h/rozładunek
00:00 h/pozostałe
00:00 h/serwis

Kopanie

0,0 l

Kopanie

0,0 l/ha

POLE
Droga

0,000 km

0,000 km

Czas

00:00 h

00:00 h

Zużycie

0,0 l

0,0 l

0,0 l/h

0,0 l/h

0,0 l/ha

0,0 l/km

Info. dodatkowa

Pole wzorowe

0,000 ha

OPERATOR
Jan Wzorowy

IMPORT DANYCH
EKSPORT DANYCH
DRUKUJ
ZAKOŃCZ ZLECENIE

Za pomocą systemów „R-Transfer Basic“ i „R-Transfer Professional“ można wyeksportować bazę danych zleceń do pamięci USB. Włożyć pamięć USB do portu USB.
Następnie dotknąć pola „Eksport danych“ (7), po udanym eksporcie pojawi się komunikat „Export danych zakończony pomyślnie“. Analiza wyeksportowanych danych jest
możliwa za pomocą pliku analizy zlecenia. Aktualny plik analityczny można znaleźć w
mediatece naszej strony internetowej www.ropa-maschinenbau.de.
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6.3.2.3.5

Import danych R-Transfer Professional
IMPORT DANYCH
EKSPORT DANYCH
DRUKUJ
ZAKOŃCZ ZLECENIE

Import CSV
Po wybraniu naciśnij przycisk „Import"

IMPORT

Za pomocą systemu „R-Transfer Professional“ można importować bazy danych klientów, upraw i kierowców z pamięci USB. Włożyć pamięć USB do portu USB. Nacisnąć
pole „Import danych“ (8). Z wyświetlonego pola wyboru wybrać plik/pliki do importu.
Po naciśnięciu pola „Import“ (9) nastąpi import wybranych danych. Po zakończeniu
importu danych pojawia się komunikat „Import danych zakończony pomyślnie“. Aktualne wzory plików importu danych można znaleźć w mediatece naszej strony internetowej www.ropa-maschinenbau.de.
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6.3.2.3.6

Ocena zlecenia

ZLECENIE 1
KLIENT

START
STOP

0,0000 ha

Firma Ropa Fahrzeug und
Maschinenbau GmbH

0,0 km/h
0,000 ha/h
0 m wyorywanie
0 m/ha pusty

00:00 h/wyorywanie
00:00 h/rozładunek
00:00 h/pozostałe
00:00 h/serwis

Kopanie

0,0 l

Kopanie

0,0 l/ha

POLE
Droga

0,000 km

0,000 km

Czas

00:00 h

00:00 h

Zużycie

0,0 l

0,0 l

0,0 l/h

0,0 l/h

0,0 l/ha

0,0 l/km

Info. dodatkowa

Pole wzorowe

0,000 ha

OPERATOR
Jan Wzorowy

IMPORT DANYCH
EKSPORT DANYCH
DRUKUJ
ZAKOŃCZ ZLECENIE

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)

Koniec ostatniego i początek pokazanego zlecenia
Koniec pokazanego zlecenia
Przeciętna prędkość podczas wyorywania
Powierzchnia wyorywania na godzinę
Całkowita droga wyorywania
Jazda jałowa po polu w metrach w przeliczeniu na jednostkę wyoranej
powierzchni
Tylko czas wyorywania
Tylko czas rozładunku (taśma rozładowcza przesuwa się)
Czas pracy silnika na polu minus czas dla wyładunku
Czas serwisowania zostaje zapisany, gdy otwarte są drzwi zasobnika, lewa
pokrywa boczna lub pokrywa tylna
Zużycie paliwa przy włączonym prowadzeniu głębokości (wyorywanie)
Przeciętne zużycie paliwa przy aktywnym prowadzeniu głębokości (wyorywanie) w przeliczeniu na jednostkę powierzchni
Wyorana powierzchnia z wyświetlanym zleceniu
Tryb pracy Pole
Tryb pracy Ulica
Liczba przejechanych kilometrów w trybie pracy Pole/Ulica
Czas pracy silnika w trybie pracy Pole/Ulica
Zużycie paliwa w trybie pracy Pole/Ulica
Zużycie paliwa na godzinę w trybie pracy Pole/Ulica
Przeciętne zużycie paliwa w trybie pracy Pole w przeliczeniu na jednostkę
powierzchni
Przeciętne zużycie paliwa na kilometr w trybie pracy Ulica w przeliczeniu na
jednostkę drogi
Wyświetlanie informacji dodatkowych
Liczba pełnych zasobników w tym zleceniu. Wyświetlanie właściwej wartości
jest możliwe tylko wtedy, gdy zasobnik jest opróżniany przy wyłączonym napędzie maszyny.
Wyświetlenie/ukrycie zużycia paliwa. Jeśli maszyna jest wyposażona w
drukarkę, to tą metodą można także uniemożliwić wydruk wartości zużycia
paliwa.
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6.3.2.4

Klimatyzacja
Klimatyzacja zapewnia zawsze optymalne warunki pracy w kabinie kierowcy. Zakres
ustawczy między 16 i 30 °C.

Klimatyzacja

Wyłącz

Auto

W menu Klimatyzacja można ustawić zadaną temperaturę (1) oraz stopień wentylatora (2) przesuwając palcem w lewo lub w prawo na kolorowym terminalu.
W położeniu „AUTO” stopień wentylatora ustawia się automatycznie z powrotem, jak
tylko uzyskana zostanie ustawiona temperatura zadana.
Poza tym w tym menu wyświetla się również aktualna temperatura zewnętrzna (3)
oraz aktualna temperatura wewnętrzna (4).
Za pomocą przycisku (5) można włączyć i wyłączyć klimatyzację.
Za pomocą przycisku (6) można włączyć i wyłączyć funkcję odmrażania szyb. Dmuchawa i ogrzewanie pracują z maksymalną mocą, jednocześnie powietrze jest osuszane z maksymalną mocą.
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5
2

2

Dysze przy podłodze

2

Dysze wentylacyjne w tylnej ściance
W celu możliwie szybkiego uzyskania odpowiedniej temperatury w kabinie, otworzyć
należy dysze wentylacyjne (2) w ściance tylnej z prawej strony.
Proszę zwrócić uwagę na to, aby sensor temperatury (5) 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.
W przypadku niższych temperatur na zewnątrz otworzyć obie dysze wentylacyjne
umieszczone w skrzyni pod fotelem kierowcy, co zapewni odpowiednie ogrzanie
kabiny na wysokości stóp.
WSKAZÓWKA
Dla optymalnego klimatu proszę zostawić te 3 dysze zawsze całkowicie otwarte.

Po otwarciu tych dysz następuje zdecydowane zmniejszenie ilości powietrza w innych
otworach wentylacyjnych.
Należy pamiętać o tym, że zaparowane szyby będą z powrotem czyste, jeżeli dysze
na wysokości stóp pozostaną zamknięte do momentu całkowitego oczyszczenia szyb.
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6.3.2.5

Sterowanie oświetleniem
Oświetleniem maszyny steruje się przez terminal R-Touch. Menu Sterowanie oświetleniem pojawia się po naciśnięciu przycisku (19) na panelu przycisków II przez dwie
sekundy. Krótkim naciśnięciem tego przycisku włącza się lub wyłącza światło z ostatnio wybranym ustawieniem.

19

Sterowanie oświetleniem

Indiwidualne

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
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Włączanie/wyłączanie świateł
Reflektor dach kabiny
Reflektor dach kabiny
Reflektor dach kabiny
Oświetlenie zasobnika
Oświetlenie taśmy wyładowczej
Światła drogowe
Oświetlenie ogławiacza
Oświetlenie wyorywacza
Oświetlenie boczne wyorywacza
Oświetlenie gwiazdy sitowej
Oświetlenie tylnych osi
Oświetlenie tylnej części
Reflektor indywidualny 1
Reflektor indywidualny 2
Reflektor indywidualny 3
Program świateł 1

Praca
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(18)
(19)

6.3.2.5.1

Program świateł 2
Program świateł 3

Konfiguracja programów świetlnych
Programy świetlne 1-3 można dostosować do indywidualnych potrzeb. Proszę włączyć te światła, które mają zostać zapisane w programie świetlnym. Poprzez długie
naciśnięcie przycisków programowych zapisuje się aktualnie włączone światła w programie światła.

Sterowanie oświetleniem

Indiwidualne

Światła oraz programy świetlne można wybrać zarówno poprzez dotknięcie ekranu,
jak też obrócenie i naciśnięcie pokrętła R-Direct.

6.3.2.5.2

Oświetlenie wejścia
Maszyna posiada funkcję „Coming Home“ oraz „Leaving Home“. W celu aktywacji
funkcji Leaving Home nacisnąć przycisk "Leaving Home" (80) (patrz Strona 96) poza
kabiną kierowcy nad lewym przednim kołem. 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.
86

85

84

83

82

81

80
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6.3.3

Zmiana granic ostrzegawczych
W terminalu R-Touch wyświetlają się granice ostrzegawcze dla napędu taśmy przesiewającej, napędów gwiazd sitowych oraz napędu elewatora.

1
2
3

4

5

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Granica ostrzegawcza napędu taśmy sitowej
Granica ostrzegawcza napędu gwiazdy sitowej 1.
Granica ostrzegawcza napędu gwiazdy sitowej 2.
Granica ostrzegawcza napędu gwiazdy sitowej 3.
Granica ostrzegawcza napędu elewatora

Po naciśnięciu na jedną z granic ostrzegawczych (1-5) otwiera się menu, w którym
można ustawić granice ostrzegawcze dla napędu taśmy przesiewającej, napędu
gwiazdy przesiewającej oraz napędu elewatora. Dotknąć granicy ostrzegawczej na
ekranie i przesunąć ją do góry lub na dół, aby ją ustawić. Wyjście z menu lub z tego
zakresu funkcji po naciśnięciu haczyka u góry z prawej strony.

Granice ostrzegania

1

2
3
4

5
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6.3.4

Komunikaty ostrzegawcze i wskazania odnośnie statusu pracy na
terminalu R-Touch
Pomarańczowe sygnały ostrzegawcze, które prowadzą do wyłączenia silnika

(1)

Ciśnienie oleju w silniku za niskie

Olej hydrauliczny za gorący

Poważne problemy z silnikiem,
natychmiast wyłączyć silnik

Awaria smarowania przekładni
rozdzielczej pomp

Poziom czynnika chłodzącego za
niski

Poziom oleju hydraulicznego za
niski

Poziom czynnika chłodzącego za
wysoki

Awaria systemu smarowania przekładni CVR!

Czas do automatycznego wyłączenia silnika

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 uruchomić na własną odpowiedzialność, np. po to, aby zjechać z przejścia kolejowego.
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Pomarańczowe wskaźniki ostrzegawcze
Blokada płatności aktywna

Poziom oleju silnikowego za niski

Poziom czynnika chłodzącego za
wysoki

Ciśnienie zapasowe w zbiorniku
hamulcowym za niskie

Stop! Za mało ciśnienia zasilającego

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 odniesienia obrażeń

Walec ogławiacza / główny napęd
wyorywacza przeciążony

Temperatura oleju silnikowego za
wysoka

Skontrolować Pamięć Błędów Silnika

Ostrzeżenie Kierowanie awaryjne
uszkodzone

Sprzęgło przekładni CVR ślizga
się

Ciśnienie sprzęgła przekładni
CVR za niskie!

Awaria smarowania przekładni
odboczkowej TR5!

Silnik jazdy 3 nie zatrzymany

Temperatura w przekładni
odboczkowej TR5 za wysoka!

Temperatura w przekładni CVR za
wysoka!
Pomarańczowe wskaźniki informacyjne problemów elektronicznych
Sygnał prędkości obrotowej w niedozwolonym zakresie

Błąd w zabezpieczeniu danych

Sygnał analogowy w niedozwolonym zakresie

Niewłaściwa konfiguracja
maszyny

Stwierdzono przerwanie przewodu
lub zwarcie

Problem komunikacji ze sterownikiem A015

Błąd pamięci wewnętrznej
EEPROM
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Żółte wskaźniki ostrzegawcze
Przednia walce wyorywacza przeciążone

Przednie walce wyorywacza
zablokowane

Ostatni walec wyorywacza przeciążony

Ostatni walec wyorywacza zablokowany

Wał kopiujący przeciążony

Wał kopiujący zablokowany

Łopatka przeciążony

Łopatka zablokowana

Napęd elewatora przeciążony

Elewator zablokowany

Napęd taśmy sitowej przeciążony

Taśma sitowa zablokowana

Napęd taśmy sitowej przeciążony

Akumulatory nie są ładowane

Zakleszczone kamienie - gwiazda
sitowa 1

Błąd w sterowaniu silnika

Zakleszczone kamienie - gwiazda
sitowa 2

Synchronizuj kierowanie przegubem

Zakleszczone kamienie - gwiazda
sitowa 3

Błąd czujników pedału jazdy

Filtr paliwowy wstępny zanieczyszczony

Filtr paliwowy drobny zanieczyszczony

Zabrudzony filtr powietrza

Części przegubowe taśmy rozładowczej nie zsynchronizowane

Blokada układu różnicowego osi
przedniej nie jest zwolniona

Prowadnik głębokości wał kopiujący z lewej zablokowany

Blokada układu różnicowego 1.
osi tylnej nie jest zwolniona

Prowadnik głębokości prawego
walca kontaktowego zakleszczył
się

Blokada układu różnicowego 2.
osi tylnej nie jest zwolniona

Podwozie nie aktywne

Napęd na cztery koła nie zwolniony

Zbyt niskie ciśnienie zbiornika
powietrza

Dogławiacz zablokowany
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Żółte wskaźniki informacyjne dotyczące obsługi
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Proszę zamknąć lewą pokrywę
komory silnika

Zająć fotel kierowcy

Zamknąć klapę tylną

Opuścić fotel kierowcy

Zamknąć drzwi zasobnika

Ustawić taśmę wyładowczą w pozycji transportowej

Zamknąć pokrywę ochronną
napędu podłogi wzdłużnej

Ustawić taśmę wyładowczą w
pozycji wyorywania

Proszę zamknąć prawą pokrywę
komory silnika

Obniżyć wyorywacz

Zamknąć drzwi kabiny kierowcy

Proszę unieść wyorywacz

Podnieść drabinkę wejściową do
zasobnika

Podnieść do góry drabinkę wejściową do kabiny kierowcy

Puścić przycisk start

Włączyć napęd maszyny

Proszę zablokować główny przełącznik kierowania

Uruchomić bieg ochronny

Proszę odblokować główny włącznik układu kierowniczego

Proszę zluzować hamulec postojowy

Proszę podnieść i zablokować
czujnik liści

Proszę zwolnić pedał jazdy w celu
włączenia blokady mechanizmu
różnicowego

Proszę wyśrodkować osie tylne

Proszę zwolnić zapłon

Proszę nacisnąć pedał jazdy

Całkowicie puścić pedał jazdy
celem zmiany trybu pracy

Proszę puścić pedał jazdy

Proszę zmienić tryb pracy

Proszę jechać wolniej

Proszę uzupełnić zbiornik paliwa

Proszę jechać szybciej

Należy uzupełnić AdBlue®

Proszę złożyć do góry ramiona
zasobnika

Proszę unieść do góry ślimak
zasobnika z tyłu

Praca
R-Concept
Proszę złożyć na dół ramiona
zasobnika

Ślimak zasobnika z przodu podnieść do góry

Ślimak zasobnika z tyłu obniżyć w
dół

Ślimak zasobnika z przodu i z tyłu
podnieść do góry

Ślimak zasobnika z przodu opuścić w dół

Ślimak zasobnika z przodu i z tyłu
opuścić w dół

Blokada układu różnicowego włączona

Elewator nie jest podniesiony

Nie uzyskano temperatury roboczej

Proszę przełączyć rocker analogowy w położenie neutralne

Pozycja konserwacji aktywna

Inne wskaźniki informacyjne dotyczące obsługi
Ślimak zasobnika, kierunek transportu do tyłu ręcznie

Gotowy do zapisu

Ślimak zasobnika, kierunek transportowania do przodu, ręcznie

Tryb podłączania ciągów łańcuchowych z prawej i z lewej
aktywny

Ciąg łańcuchowy aktywny tylko z
lewej

Ciąg łańcuchowy aktywny tylko z
prawej

Tryb podłączania trójpunktu z prawej i z lewej aktywny

Trójpunkt aktywny tylko z lewej
strony

Trójpunkt aktywny tylko z prawej
strony

Autopilot aktywny

Sterowanie ręczne kierowaniem
tylnej osi aktywne

Synchronizuj kierowanie przegubem
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Wskazania stanu:
Tryb pracy „Pole“ aktywny

Tryb pracy „Ulica“ aktywny

Blokada układu różnicowego włączona

Blokada układu różnicowego
wyłączona

Blokada układu różnicowego
wybrana, blokada jeszcze nie
zaskoczyła

Prowadnik głębokości aktywny,
licznik hektarów włączony

Trójpunkt u góry, blokada cofania
WYŁĄCZ

Trójpunkt na dole, blokada cofania
WŁĄCZ

Wysokość transportowa trójpunktu

Obniżenie trójpunktu

Taśma wyładowcza w pozycji
wyorywania

Taśma wyładowcza w pozycji
transportowej

Lokalizacja GPS przebiegła
pomyślnie

Niewystarczający odbiór GPS

Hamulec postojowy włączony

Automatyczny hamulec postojowy
aktywny

Ostrzeżenie kontrolka DEF (Diesel Exhaust Fluid) AdBlue®
ŻÓŁTA

Ostrzeżenie kontrolka DEF (Diesel Exhaust Fluid) AdBlue®
CZERWONA

Centralne smarowanie włączone

P1

Program 1 wstępnie wybrany, nieaktywny

Program 1 aktywny

Automatyczne pochylanie wyłączone

Ręczne pochylanie aktywne

Automatyczne pochylanie włączone (na końcu regulacji)

Automatyczne pochylanie włączone (w zakresie regulacji)

Napęd maszyny wyłączony

Napęd maszyny włączony

Częściowe wyłączenie napędu
maszyny

Wyłączanie napędu maszyny
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6.4

Lewy kolorowy terminal

WSKAZÓWKA
W przeciwieństwie do prawego terminala, lewego terminala nie da się obsługiwać za
pomocą elementu obsługowego R-Direct lub R-Select. Lewy terminal moża obsługiwać tylko dotykowo.
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[A] Obszar wyświetlania opróżniania zasobnika, wyorana powierzchnia w aktualnym zleceniu, zawartość zbiornika i pozycja kierowania tylnej osi

8

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
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6

4

1

2

3

5

7

Wyświetlanie ustawionej prędkości opróżniania zasobnika:
Tutaj widać ustawioną prędkość opróżniania zasobnika w %.
Wysokość taśmy wyładowczej
Wskaźnik aktywnego stopnia wyładunku opróżniania zasobnika
Wyorana powierzchnia w aktualnym zleceniu
Pojemność baku paliwa
Wskaźnik pozycji układu kierowania tylnej osi
Menu główne:
Wywołane zostanie takie samo menu główne jak menu w prawym kolorowym
terminalu (patrz Strona 116).
Tryb gotowości:
Za pomocą tego pola dotykowego można przełączyć wyświetlacz lewego kolorowego terminala do trybu gotowości. Spowoduje to wyłączenie ekranu. Może
to być przydatne np. podczas jazdy ulicą, ponieważ zapobiega oślepianiu. Po
dotknięciu wyświetlacza w dowolnym miejscu następuje ponowne włączenie
wyświetlacza.

Praca
Lewy kolorowy terminal
[B] Indywidualne obszary wyświetlania

Przełączanie między obszarami wyświetlania u góry i na dole
Przewijanie na bok powoduje przełączanie między polami wyświetlacza. Pole wyświetlacza wybrane uprzednio w innym obszarze wyświetlacza jest niedostępne.
Mogą się wyświetlać te same pola, które się wyświetlają w prawym kolorowym terminalu (patrz Strona 112): „Kierowanie”, „Podwozie”, „Krótki przegląd danych zlecenia”,
„Parametry pracy”, i „Ustawianie pojedynczych rzędów”.
Poza tym w obu obszarach wyświetlania można wyświetlać również obraz z kamery.
Można je również wybrać przewijając na bok. Obraz z kamery oraz inne pola wyświetlania można dowolnie ze sobą kombinować.
WSKAZÓWKA
Szczegółowy opis kamer i systemu wideo znajduje się tutaj: patrz Strona 354
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[C] Otwieranie okna szybkiego wyboru
Proszę dotknąć palcem obszaru wyświetlania [A] i przewinąć z góry do dołu.
Okno szybkiego wyboru otwiera się.

Celem zamknięcia okna szybkiego wyboru dotknąć go i przewinąć z dołu do góry.
W oknie szybkiego wyboru dostępne są do wyboru poniższe funkcje:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Tryb eksperta WŁĄCZ/WYŁĄCZ
Automatyka kamer WŁ./WYŁ.
Tryb czyszczenia
Przednia kamera WŁ./WYŁ.
Odgłosy klawiszy WŁĄCZ/WYŁĄCZ

Wymiana lewego i prawego terminala
W razie potrzeby można wymienić lewy i prawy kolorowy terminal, np. w razie uszkodzenia terminala. W celu przestawienia terminala wybrać menu główne odpowiedniego terminala. Tam w menu „Serwis” podmenu „Wymiana osprzętu” w wierszu „Typ
terminala” można wybraćustawienie „Terminal prawy” i „Terminal lewy”.

Serwis
Wersja
Diagnostyka
Ustawienia
Teach In
Parametry podstawowe
Wymiana osprzętu
Aktualizacja oprogramowania
Dane Serwis
Pamięć błędów
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6.5

Joystick
Joystick jest najważniejszym elementem sterującym w maszynie. Kompletne sterowanie ważnymi funkcjami maszyny zgrupowano w ergonomiczny sposób w jednym elemencie sterującym.

11

12
13

Joystick widok z przodu

14

Joystick widok z tyłu

Wychylanie joysticka do przodu
Działa TYLKO w trybie „Pole“: Następuje zwiększenie prędkości zadanej tempomatu.

Wychylanie joysticka do tyłu:
Działa TYLKO w trybie „Pole“: Następuje zmniejszenie prędkości zadanej tempomatu.
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Wychylenie joysticka w lewo:
Gdy główny włącznik kierowania jest odblokowany, tylne osie skręcają w lewą stronę.
Wychylenie joysticka w prawo:
Gdy główny włącznik kierowania jest odblokowany, tylne osie skręcają w prawą stronę.

1

(1) Mini-Joystick (1) do przodu/do tyłu (opuszczanie/podnoszenie trójpunktu, jedynie
przy pracującym silniku wysokoprężnym)
DO PRZODU:

Opuścić trójpunkt (wyorywacz i ogławiacz) i aktywować prowadnik
głębokości (TYLKO w trybie „Pole“).
Napęd maszyny jest wyłączony:
Aby wyorywacz powoli i stopniowo obniżać, mini-joystick (1) należy
przesunąć do przodu. Im szybciej mini-joystick (1) przesuwany jest
do przodu, tym wyższa jest prędkość opuszczania.
Napęd maszyny jest włączony:
Po krótkim przesunięciu do przodu joysticka (1) wyorywacz (trójpunkt) jest całkowicie opuszczany. Wyorywacz pozostaje w „Pozycji opuszczonej”, dopóki nie zostanie aktywowany prowadnik głębokości. W celu przerwania opuszczania, mini-joystick (1) należy na
chwilę przesunąć do tyłu i natychmiast puścić.

DO TYŁU:

Podnieść trójpunkt (wyorywacz i ogławiacz) i jednocześnie wyłączyć
prowadnik głębokości.

Pociągnąć mini-joystick (1) do tyłu, wyorywacz (trójpunkt) uniesie się. Unoszenie trwa
tak długo, jak długo mini-joystick (1) pociągnięty jest do tyłu. Im bardziej pociągnie
się mini-joystick (1) do tyłu, tym większa jest prędkość unoszenia. Po krótkim
uniesieniu trójpunktu poprzez pociągnięcie mini-joysticka (1), prowadnik głębokości
zatrzymuje się. W tym celu w menu „Ustawienia podstawowe” w podmenu "Pozostałe"
w wierszu „Tryb automatycznego wyłączania“ wybrać opcję „Włącz“.

Pozostałe
Minimalne obroty wyorywania

1100 1/min

Maksymalne obroty wyorywania

1500 1/min

Tryb automatycznego wyłączania
Tryb napęd jazdy
Interwał wycieraczki szyb

150 / 588

Włącz
Standard
3

Ostrzeżenie rezerwa paliwa

15 %

Ostrzeżenie rezerwa AdBlue

10 %

Nachylenie kompensacja siły odśrodkowej

Włącz

Praca
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Układ automatycznego odłączania napędu maszyny i podnoszenia w trybie
pracy
W przypadku podnoszenia wyorywacza w trakcie jazdy maszyny wystarczy jednokrotne naciśnięcie funkcji „Podnieś trójpunkt”, trójpunkt podnosi się automatycznie
do końca i jednocześnie następuje wyłączenie napędu maszyny. Na panelu R-Touch
pojawi się następujący symbol
.
WSKAZÓWKA
Jeśli wyorywanie ma być kontynuowane – na przykład po zawracaniu – w celu obniżenia trójpunktu należy 2x krótko nacisnąć mini-joystick (1) (ok. 0,5 s.). Następnie wyorywacz obniża się, a napęd maszyny dołącza się automatycznie.
W przypadku jednokrotnego lub dwukrotnego naciśnięcia mini-joysticka (1), ale
w większym odstępie czasu, następuje wprawdzie opuszczenie wyorywacza, jednakże napęd maszyny nie włącza się automatycznie i należy go włączyć ręcznie.
Tłumienie układu automatycznego wyłączania
W menu „Ustawienia podstawowe” w podmenu "Pozostałe" w wierszu „Tryb automatycznego wyłączania“ wybrać opcję „Wyłącz“.
Podczas podnoszenia trójpunktu praca układu automatycznego wyłączania jest tłumiona. Podczas podnoszenia napęd maszyny nadal pracuje, również gdy trójpunkt
jest uniesiony.

Pozostałe
Minimalne obroty wyorywania

1100 1/min

Maksymalne obroty wyorywania

1500 1/min

Tryb automatycznego wyłączania
Tryb napęd jazdy
Interwał wycieraczki szyb

Wyłącz
Standard
3

Ostrzeżenie rezerwa paliwa

15 %

Ostrzeżenie rezerwa AdBlue

10 %

Nachylenie kompensacja siły odśrodkowej

Włącz
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Częściowe wyłączenie napędu maszyny
W menu „Ustawienia podstawowe” w podmenu "Pozostałe" w wierszu „Tryb automatycznego wyłączania“ wybrać opcję „Częściowe wyłączenie“.
Jeśli podniesie się wyorywacz w jadącej maszynie, napęd maszyny nie wyłączy się
całkowicie. Taśma sitowa, gwiazdy sitowe oraz elewator pracują dalej ze zmniejszoną
prędkością. Częściowe wyłączenie ma wtedy sens, jeśli przy niekorzystnych warunkach podłoża (np. poprzeczniak) istnieje możliwość kontaktu taśmy sitowej, gwiazd
sitowych lub elewatora z podłożem.

Pozostałe
Minimalne obroty wyorywania

1100 1/min

Maksymalne obroty wyorywania

1500 1/min

Tryb automatycznego wyłączania

Częściowe wyłączenie

Tryb napęd jazdy
Interwał wycieraczki szyb

1
3

Standard
3

Ostrzeżenie rezerwa paliwa

15 %

Ostrzeżenie rezerwa AdBlue

10 %

Nachylenie kompensacja siły odśrodkowej

Włącz

Mini-joystick (1) lewa/prawa
Mini-joystick (1) poruszać w lewo/w prawo i trzymać ok 1 sek
= (Wybrać wstępnie bieg ochronny lewy/prawy.)
Mini-joystick (1) poruszyć w lewo i trzymać ok 1 sek
= Wybrać wstępnie bieg ochronny lewy
Mini-joystick (1) poruszyć w prawo i trzymać ok 1 sek
= Wybrać wstępnie bieg ochronny prawy

Ustawić stopień biegu ochronnego na panelu przycisków II przy pomocy klawiszy i
aktywować przyciskając na przycisk (3) na Joysticku.
Dokładny opis znajduje się w rozdziale „Kierowanie“ (patrz Strona 197).
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(2) Przycisk aktywacji jazdy zwrotnej/sztywnej
Jazda zwrotna/sztywna (w trybach pracy „Pole“ i „Ulica“).

2

Prędkość jazdy musi wynosić powyżej 0,5 km/h!

Jazda zwrotna
W tym celu krótko nacisnąć przycisk (2).
Przegub łamie się odpowiednio do ustawienia do oporu kół przednich i dostosowuje
się do wszystkich ruchów skrętnych przedniej osi. Tylne koła skręcają w kierunku
przeciwnym do skrętu kierownicy.
Ten wariant kierowania umożliwia najmniejszą średnicę skrętu.
Jak sama nazwa wskazuje, jest to optymalny wariant kierowania do nawracania
maszyny (patrz Strona 206).
Jazda sztywna
Aby włączyć ten tryb, nacisnąć przycisk (2) przez co najmniej 1 sek. Po aktywacji
tego wariantu kierowania, przegub łamany automatycznie ustawia się w położeniu 0° i
pozostaje w tym położeniu. Tylne koła kierują jednocześnie z przednimi kołami, jednak
w przeciwnym kierunku. Jazda sztywna w znacznym stopniu odpowiada jeździe zwrotnej. Jednak przegub nie skręca (patrz Strona 207).
4

5

(3) Klawisz aktywizujący bieg ochronny w trybie pracy „Pole” oraz pozycję środkową tylnych osi w trybie pracy „Ulica”
Prędkość jazdy musi wynosić powyżej 0,5 km/h! Szczegółowy opis patrz Strona 204.

3

(4) Klawisz krzyżowy głębokości ogławiacza
Przesunąć klawisz ukośnie do przodu w lewą/prawą stronę:
Koła podporowe z lewej/prawej strony wyżej = Liście są ogławiane niżej.
Przesunąć klawisz ukośnie do tyłu w lewą/prawą stronę:
Koła podporowe z lewej/prawej strony niżej = Liście są ogławiane wyżej.
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(5) Przełącznik krzyżowy głębokość wyorywania
Przesunąć klawisz ukośnie do przodu w lewą/prawą stronę: Wał kopiujący lewa/prawa
strona do góry.
Jednocześnie bieg walców przesuwa się na dół. Zwiększa się głębokość wyorywania,
tzn. lemiesze wyorywujące wprowadzane są głębiej w glebę.
Przesunąć klawisz ukośnie do tyłu w lewą/prawą stronę: Wał kopiujący opada po
lewej/prawej stronie.
Jednocześnie bieg walców przesuwa się do góry. Zmniejsza się głębokość wyorywania, tzn. lemiesze wyorywujące wprowadzane są płycej w glebę.
WSKAZÓWKA
Przyciski (4) i (5) wyposażono w następującą podwójną funkcję: W przypadku jednoczesnego naciśnięcia klawisza krzyżowego (4) i (5) oraz przycisku wielofunkcyjnego
(11) obie strony wyorywacza zmieniają swoje ustawienie jednocześnie, niezależnie od
tego, w którą stronę zostanie przesunięty klawisz krzyżowy.

6

(6) Przycisk napęd maszyny WŁĄCZ/WYŁĄCZ
Przyciśnięcie tego klawisza powoduje dołączenie napędu ogławiacza, wyorywacza,
taśmy sitowej, gwiazdy sitowej, elewatora i ślimaka zasobnika.
Na panelu R-Touch pojawi się symbol:

.

Jeśli przycisk zostanie uruchomiony po raz kolejny, napęd zostanie ponownie wyłączony.
ON /
OFF

Napęd maszyny można włączyć tylko pod następującymi warunkami: Tryb pracy
„Pole” jest włączony, elementy przegubowe taśmy wyładowczej są rozłożone, a kierowca maszyny zajął swoje miejsce.

Jeśli przed uruchomieniem tego klawisza (6) zostanie wciśnięty przycisk (42) „Redukcja prędkości obrotowej silnika wysokoprężnego” i przytrzymany w tej pozycji, regulacja na minimalne obroty wyorywania jest przytłumiona.
42
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4

7

8

9

Przyciski funkcyjne (4) (5) (7) (8) (9)
Do przycisków (7), (8) i (9) można zapisać różne funkcje i wywołać je ponownie
poprzez ich uruchomienie. Poprzez naciśnięcie klawiszy krzyżowych na środku (4) i
(5) można również wywołać przypisane im funkcje. Jeśli naciśnięty zostanie przycisk
wielofunkcyjny (11) w połączeniu z przyciskami (7), (8) lub (9) może to wywołać dalsze
funkcje.
Przypisane są standardowo następujące funkcje:
• Przycisk (4): automatyka wysokości ogławiacza R-Trim włączona / wyłączona
• Przycisk (5): automatyka pojedynczych rzędów R-Contour włączona / wyłączona
• Przycisk (7): szybkie wysunięcie ogławiacza
• Przycisk (8): tryb krzywej włączony / wyłączony
• Przycisk (9): wycieraczki szyb
• Przycisk (7) + (11): przycisk programowy 1
• Przycisk (8) + (11): przycisk programowy 2
• Przycisk (9) + (11): przycisk programowy 3
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Przyporządkowanie przycisków funkcyjnych można zmienić w menu „Ustawienia podstawowe”, podmenu „Przyciski funkcyjne”.

Przyciski funkcyjne
Funkcja przycisk 4

R-Trim

Funkcja przycisk 5

R-Contour

Funkcja przycisk 7

Szybkie wysunięcie ogławiacza

Funkcja przycisk 8

Tryb krzywej

Funkcja przycisk 9

Wycieraczki szyb

Funkcja przycisk 7+11

Program 1

Funkcja przycisk 8+11

Program 2

Funkcja przycisk 9+11

Program 3

W tym celu należy wybrać przycisk, którego przyporządkowanie chce się zmienić.
Następnie należy przyporządkować do tego przycisku jedną z wcześniej podanych
funkcji.

Funkcja przycisk 5
Szybkie wysunię. ogławia.

Tryb krzywej

Wycieraczki szyb

Program 1

Program 2

Program 3

R-Trim

R-Contour

Brak funkcji

Joystick prawy przycisk 5 przyporządkowanie

Reset: R-Contour

(10) Tempomat WŁĄCZ/WYŁĄCZ
Naciskając przycisk (10) wyłącza i włącza się tempomat (patrz Strona 177).
10
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(11) Przycisk wielofunkcyjny
Pozycja środkowa tylnych osi w trybie pracy „Ulica”
Ta funkcja wykonywana jest dopiero po puszczeniu przycisku wielofunkcyjnego.

11

Przycisk wielofunkcyjny (11) w trybie pracy „Pole" może również być wykorzystywany
do różnych funkcji kombinowanych, np. razem z przyciskami krzyżowymi (4) i (5)
(patrz Strona 153).
(12) Ustawianie bardziej płaskiego kąta lemiesza
(13) Ustawianie głębokości lemiesza
(patrz Strona 262)
12
13

(14) Pokrętło sterowania tylną osią
Obracając pokrętło sterowania tylną osią (14) w lewo/prawo powoduje skręcenie obu
tylnych osi w lewo / prawo (możliwe tylko w trybie biegu ochronnego).
14
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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 Volvo.
Wskazówki dotyczące postępowania w przypadku awarii znajdują się w rozdziale 8
„Awaria i pomoc„ oraz w oryginalnej instrukcji obsługi firmy Volvo.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

(7)
(8)

Rzeczywista prędkość obrotowa
Zadana prędkość obrotowa
Napięcie w sieci pokładowej
Temperatura czynnik chłodzący obiegu czynnika chłodzącego silnika
Temperatura oleju silnikowego (wygasa, gdy wartość przekracza 55°C)
Ciśnienie napęd jazdy
– Strzałka w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara: wyższe
ciśnienie do przodu
– Strzałka w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara: wyższe ciśnienie do tyłu
Pojemność baku paliwa
Pojemność baku AdBlue ® (tylko przy RT6Sd)

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 bezzwłocznie silnik wyłączyć i ustalić przyczynę ostrzeżenia.
– Silnik wolno uruchomić dopiero po rozpoznaniu i usunięciu usterki.
Ciśnienie oleju w silniku za niskie. NATYCHMIAST WYŁĄCZYĆ i dolać oleju.

Temperatura czynnika chłodzącego za wysoka. Wyłączyć silnik, ustalić przyczynę i ją
usunąć (np. przeczyścić chłodnicę).
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Poziom czynnika chłodzącego za niski. Wyłączyć silnik i natychmiast dolać środka
chłodniczego. (patrz Strona 389)

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

Błąd w sterowaniu silnika.

Zabrudzony filtr powietrza! Natychmiast przeczyścić filtr powietrza!

Wkład filtra paliwa na elektropompie zanieczyszczony! Wymienić filtr, ponieważ należy
liczyć się ze zmniejszeniem mocy silnika. (patrz Strona 377)
Poziom ostrzegania 1 od 600 mbar absolutnie: wkrótce należy wymienić filtr wstępny
Poziom ostrzegania 2 od 570 mbar absolutnie: natychmiast należy wymienić filtr
wstępny
Poziom ostrzegania 3 od 540 mbar absolutnie: natychmiast należy wymienić filtr
wstępny, silnik wyłączy się automatycznie
Filtr paliwowy drobny przy silniku zatkany! Wymienić filtr, ponieważ należy liczyć się ze
zmniejszeniem mocy silnika. (patrz Strona 377)

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 AdBlue ®. Pokazanie się tego symbolu ostrzegawczego
na terminalu R-Touch informuje o zejściu do ustawionego przez użytkownika poziomu
rezerwy AdBlue®. (tylko przy RT6Sd)
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Pozostałe
Minimalne obroty wyorywania

1100 1/min

Maksymalne obroty wyorywania

1500 1/min

Tryb automatycznego wyłączania
Tryb napęd jazdy
Interwał wycieraczki szyb

Włącz
Standard
3

Ostrzeżenie rezerwa paliwa

15 %

Ostrzeżenie rezerwa AdBlue

10 %

Nachylenie kompensacja siły odśrodkowej

Włącz

W menu „Ustawienia podstawowe“, podmenu „Pozostałe“, w wierszu „Ostrzeżenie
rezerwy paliwa” można ustawić granicę ostrzegania dla rezerwy paliwa. Wartość wpisuje się w procentach całkowitej pojemności zbiornika paliwa.
W wierszu „Rezerwa AdBlue“ można ustawić granicę ostrzegania dla rezerwy
AdBlue®. (tylko przy RT6Sd)
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6.6.1

Włączyć/wyłączyć silnik wysokoprężny
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)
27

26

Silnik uruchamiany jest przyciskiem START

i wyłączany przyciskiem STOP

.

Jeśli silnik nie uruchomi się natychmiast, elektronika po jakimś czasie wyłączy rozrusznik. Proszę odczekać co najmniej 2 minuty do następnej próby startu silnika, aby
rozrusznik się wystarczająco ochłodził..
Pomoc podczas startu silnika patrz Strona 517
OSTROŻNIE
W celu zapewnienia bezpiecznej pracy zespołów sterujących konieczne jest wyłączanie zapłonu co najmniej raz na 24 godziny (położenie 0). Przed ponownym włączeniem maszyny zaczekać, aż zgaśnie zielona dioda LED na kolorowym terminalu.
Dopiero wtedy uznaje się, że maszyna jest całkowicie wyłączona.
WSKAZÓWKA
W celu uruchomienia silnika należy nacisnąć przycisk START (27) i przytrzymać naciśnięty przez co najmniej 3 sekundy. Jeśli naciśnie się przycisk START zbyt krótko, to
na terminalu pojawi się odpowiednia informacja.
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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 RTouch naprzemiennie:
Proszę zamknąć lewą pokrywę
komory silnika

Proszę zamknąć prawą pokrywę
komory silnika

Zamknąć klapę tylną

Zamknąć drzwi zasobnika

Przed wyłączeniem silnik powinien popracować przez krótki okres czasu na obrotach
jałowych. Jeśli wyłączy się silnik przy wysokich obrotach powoduje to, że turboładowarka 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.
Celem wyłączenia silnika wysokoprężnego należy
– doprowadzić stacyjkę do pozycji 0
lub
– nacisnąć klawisz STOP
WSKAZÓWKA
Silnik Diesla można uruchomić i wyłączyć z ziemi.
W tym celu fotel operatora nie może być obciążony i włączony być musi zapłon.
Nacisnąć i trzymać czuwak (1) i obydwa przyciski (8), (9) do momentu, aż silnik
zaskoczy i brzęczyk cofania się wyłączy lub reflektory robocze na dachu kabiny przestaną migać. Jeśli puści się te przyciski zanim brzęczyk cofania się wyłączy lub zanim
reflektory robocze na dachu kabiny przestaną migać to silnik Diesla natychmiast
ponownie się wyłączy.
Celem wyłączenia silnika Diesla należy również nacisnąć i trzymać te trzy przyciski.

8

9
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6.6.2

Zmiana prędkości obrotowej silnika
Tryb pracy „pole“, maszyna nie pracuje
Regulacja prędkości obrotowej następuje przy pomocy pedału jazdy. W stojącym
pojeździe prędkość obrotową można zmieniać ręcznie za pomocą klawisza Gaz + (41)
lub klawiszem Gaz - (42).
41

42

Podnoszenie obrotów silnika
Naciskać krótko klawisz Gaz +: Liczba obrotów silnika podnosi się po każdym przyciśnięciu o 25 min-1.
Trzymać wciśnięty klawisz Gaz +: obroty silnika rosną do momentu, aż zostanie klawisz puszczony.
Zmniejszanie obrotów silnika
Naciskać krótko klawisz Gaz -: liczba obrotów silnika spada po każdym przyciśnięciu o
25 min-1.
Trzymać wciśnięty klawisz Gaz -: obroty silnika spadają do momentu, aż zostanie klawisz puszczony.
Tryb pracy „Ulica“
Regulacja prędkości obrotowej następuje przy pomocy pedału jazdy. Klawisz Gaz + i
klawisz Gaz - są bez funkcji.
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Tryb pracy „Pole“, maszyna pracuje
Po włączeniu napędu maszyny prędkość obrotowa silnika wysokoprężnego ustawia
się automatycznie na wartość, która jest podana w menu „Ustawienia podstawowe”,
podmenu „Pozostałe”, wiersz „Minimalne obroty wyorywania. To powoduje aktywację
automatycznego wyorywania.

Pozostałe
Minimalne obroty wyorywania

1100 1/min

Maksymalne obroty wyorywania

1500 1/min

Tryb automatycznego wyłączania

Włącz
Standard

Tryb napęd jazdy
Interwał wycieraczki szyb

3

Ostrzeżenie rezerwa paliwa

15 %

Ostrzeżenie rezerwa AdBlue

10 %

Nachylenie kompensacja siły odśrodkowej

Włącz

Jeżeli dla „Minimalne obroty wyorywania” i „Maksymalne obroty wyorywania” ustawione są jednakowe wartości, to następuje wyłączenie automatycznego wyorywania.
Automatyczne wyorywanie oznacza, że prędkość obrotowa silnika wysokoprężnego
dopasowuje się automatycznie do różnych obciążeń. Prędkość obrotową silnika
można zwiększać do osiągnięcia wartości, która jest wpisana w punkcie menu „Maksymalne obroty wyorywania”. Automatyczne wyorywanie można wyłączać w dowolnym momencie naciskając klawisz Gaz + (41) lub Gaz - (42). Zmiana prędkości obrotowej odbywa się wtedy ręcznie przy pomocy obu klawiszy. W przypadku jednoczesnego wciśnięcia obu klawiszy następuje ponowne włączenie funkcji automatycznego
wyorywania.
Przez cały czas, kiedy maszyna wyoruje automatycznie, aktualna prędkość obrotowa
(1)wyświetlana jest na biało. Jeśli zmieni się ręcznie ustawienie aktualnej prędkości
obrotowej, będzie się ona wyświetlała na pomarańczowo.

1
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6.6.3

Redukcja mocy System SCR (tylko przy RT6Sd)

Niniejszy silnik wysokoprężny maszyny dostarczany będzie z certyfikacją Poziom V /
Tier 4 final.
Istnieją 3 rodzaje celowej redukcji mocy w połączeniu z systemem SCR:
– Pusty zbiornik AdBlue
– Przekroczenie dopuszczalnego europejskiego stopnia lub wartości granicznej EPA/zła jakość AdBlue®
– Błąd systemu SCR (zwarcie, uszkodzony podzespół itp.)
Każde z tych zdarzeń zawsze prowadzi do tego, że kontrolki na terminalu R-Touch
świecą się, dodatkowo występuje celowa redukcja mocy.
Ostrzeżenie kontrolka DEF (Diesel Exhaust Fluid) AdBlue® ŻÓŁTA

Ostrzeżenie kontrolka DEF (Diesel Exhaust Fluid) AdBlue® CZERWONA
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6.6.3.1

Redukcja mocy - poziom napełnienia płynu AdBlue
1 Jeśli poziom AdBlue® spadnie do 15 % to zapali się ŻÓŁTA kontrolka DEF.
2 Jeśli poziom AdBlue® spadnie do około 6%, kontrolka DEF zacznie się świecić na
CZERWONO.
Moment obrotowy silnika spadnie do 75%. Powrót do obrotów prędkości jałowej
trwa około 1 minuty.
3 W 7 minut po tym, jak poziom AdBlue® osiągnie 6%, CZERWONA kontrolka DEF
ciągle świeci się na CZERWONO.
Moment obrotowy silnika spada do 50%. Obroty ograniczone są do jałowej prędkości obrotowej. Powrót do obrotów prędkości jałowej trwa około 3 minut.
4 Jeśli uruchomi się ponownie silnik, gdy poziom AdBlue® spadł do poniżej 6 %, to
silnik pracuje tylko z jałową prędkością obrotową.

A
100%
75%

15 % - 6 %
Poziom wypełnienia zbiornika

7 minut

50%

0%

0h

B

A moment obrotowy silnika
B czas
WSKAZÓWKA
Ten rodzaj redukcji mocy jest „samoczynnie rozwiązujący się“, co oznacza:
Po to, aby silnik powrócił do pełnej mocy, poziom wypełnienia zbiornika musi wynosić
powyżej 12 %. Poziom wypełnienia zbiornika musi wynosić 21 %, aby system wyłączył
kontrolkę DEF i wycofał komunikat zakłócenia.

Ostrzeżenie kontrolka DEF (Diesel Exhaust Fluid) AdBlue® ŻÓŁTA
Ostrzeżenie kontrolka DEF (Diesel Exhaust Fluid) AdBlue® CZERWONA

166 / 588

Praca
Silnik Diesla

6.6.3.2

Redukcja wydajności, jakość AdBlue i błąd systemu
1 Usterka sygnalizowana jest zapaleniem się ŻÓŁTEJ kontrolki DEF.
2 Jeśli usterka nie zostanie usunięta w ciągu 3,5 godziny to zaświeci się kontrolka
DEF na CZERWONO.
Moment obrotowy silnika spada do 75 %. Powrót do obrotów prędkości jałowej
trwa około 1 minuty.
3 Po upływie kolejnych 27 minut, kontrolka DEF świeci się dalej na CZERWONO.
Moment obrotowy silnika spada do 50%. Obroty ograniczone są do jałowej prędkości obrotowej. Powrót do obrotów prędkości jałowej trwa około 3 minut.
4 Po ponownym uruchomieniu silnik pracuje z maks. 50 % momentu obrotowego,
obroty ograniczone są do jałowej prędkości obrotowej. W przypadku wystąpienia
problemów z jakością AdBlue® niezbędne są narzędzia serwisowe celem zresetowania systemu.
5 Jeśli usterka systemu zostanie usunięta to silnik wraca do swej pełnej mocy.

A
100%
75%
50%

0%

3.5 h

0h

B

27 min

A moment obrotowy silnika
B czas
WSKAZÓWKA
Jeśli usterka wystąpi ponownie przed upływem 40 godzin po usunięciu pierwszej
usterki, to od momentu, gdy usterka została wykryta czas pracy ograniczony zostanie
do 30 minut.

Ostrzeżenie kontrolka DEF (Diesel Exhaust Fluid) AdBlue® ŻÓŁTA
Ostrzeżenie kontrolka DEF (Diesel Exhaust Fluid) AdBlue® CZERWONA
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6.6.4

Zmiany lub uzupełnienia do instrukcji obsługi silnika firmy Volvo
W przypadku silników Volvo, zamontowanych w maszynach ROPA, należy zasadniczo
uwzględnić poniżej wymienione punkty:
Przy RT6Sa wbudowany jest silnik TAD1643VE-B 565 kW lubTWD1683VE 585 kW
przy RT6Sd. Tym samym obowiązują tylko te części instrukcji obsługi Volvo, które
odnoszą się do tego typu silnika i części, które zasadniczo odnoszą się do wszystkich typów silników.
Żaden silnik nie jest wyposażony w płomieniowy układ uruchamiający, natomiast
wszystkie posiadają hamulec silnikowy VCB. Sterowanie odbywa się przy użyciu
sterownika silnika (EMS) za pośrednictwem interfejsu CAN. System oczyszczania spalin maszyny sterowany jest przez ACM. Znajduje się on za prawą pokrywą
komory silnika.
Wspomniane w instrukcji obsługi firmy Volvo „Kontrolka ostrzegawcza 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 Volvo. Po pokazaniu się
na wyświetlaczu w terminalu R-Touch komunikatu STOP, należy NATYCHMIAST
wyłączyć silnik, ponieważ ma miejsce poważna usterka silnika, która 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
kabinie, z tyłu za pokrywą w prawej ściance bocznej.

1

Klawisz STOP przy silniku jest dezaktywowany dzięki zabezpieczeniu drzwi i
pokryw pomieszczenia silnika. Klawisza STOP używać tylko w przypadku sytuacji
AWARYJNYCH
Przy silniku zamiast oryginalnej śruby spustowej oleju znajduje się specjalny zawór
spustowy oleju. Służy on do ułatwienia pracy podczas wymiany oleju.
Maszyna jest wyposażona w alternator o mocy 150A.
Przeprowadzenie prac konserwacyjnych przez dział obsługi klienta firmy Volvo proszę potwierdzić w dołączonej oryginalnej dokumentacji firmy Volvo.
Instrukcja obsługi sporządzona przez firmę Volvo jest wiążąca i dostarczana w oryginale razem z maszyną.
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6.7

Tryby pracy "Pole" i "Ulica"
Na terminalu R-Touch pokazuje się symbol („Pole”/”Ulica”) aktualnego aktywnego
trybu pracy.
Pojazd może pracować w następujących trybach pracy:
Tryb pracy „Pole“
Maks. 17 km/h, zawsze aktywne 3 silniki jazdy.

Tryb pracy „Ulica“
Maks. 40 km/h, najpóźniej od 17 km/h aktywne są tylko 2 silniki.

W przekładni CVR dołączany jest poprzez sprzęgło wielopłytkowe w trybie pracy
"Pole" na stałe trzeci silnik.
Ponad 17,5 km/h musi być wyłączony w przekładni CVR 3 silnik jazdy.
UWAGA
Ryzyko poważnego uszkodzenia napędu jazdy!
W trybie "Pole", a przede wszystkim podczas jazdy z pełnym zasobnikiem po zboczu
nie wolno w żadnym wypadku jechać szybciej niż 17,5 kmh.
W trybie "Ulica", a przede wszystkim podczas jazdy z pełnym zasobnikiem po zboczu
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
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6.7.1

Zmiana trybu pracy
– Tryb pracy można zmienić albo podczas postoju maszyny lub podczas jazdy z
niską prędkością.
– Za pomocą przycisków (32) i (33) na panelu przycisków III wybrać pożądany tryb
pracy.

32

(32)
(33)

33

Tryb pracy „Ulica“
Tryb pracy „Pole“
WSKAZÓWKA

Jeśli podczas jazdy przełączy się tryb jazdy z trybu „Ulica” na tryb „Pole”, to 3. silnik jazdy oraz napęd na wszystkie koła wyłączy się dopiero wtedy, gdy maszyna się
zatrzyma.
Jeśli 3. silnik jazdy oraz napęd na wszystkie koła nie włączą się całkowicie w trybie
jazdy „Pole”, to nie będzie można włączyć napędu głównego wyorywacza.

6.7.2

Przełączenie na wszystkie koła
Po przełączeniu na tryb pracy "Ulica" napęd na wszystkie koła wyłączy się automatycznie.
sprzęgło nie zwolni się z powodu naprężeń między przednią a tylną osią, na terminalu
R-Touch pojawi się poniższy symbol ostrzegawczy:
.
Jeśli podczas jazdy kierowca na krótko naciśnie hamulec nożny, naprężenia te zwolnią
się.
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6.7.3

Blokada układu różnicowego
Włączenie lub wyłączenie blokady układu różnicowego działa jednocześnie na wszystkie osie. Nie można włączać blokady układu różnicowego pojedynczo dla poszczególnych osi.
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).
– Blokadę układu różnicowego można włączać tylko w wyjątkowych przypadkach i
wyłącznie na krótki okres czasu.
– 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.
Włączanie blokady układu różnicowego:
– Aby włączyć blokadę układu różnicowego, należy całkowicie puścić pedał jazdy i
zatrzymać pojazd.
– Nacisnąć przycisk (30) polu przycisków III. Podczas tej czynność świeci się dioda
LED.
– Niniejszy symbol Das Symbol
pojawi się na terminalu R-Touch jeśli jedna z osi
nie zaskoczyła.
– Niniejszy symbol
pojawi się na terminalu R-Touch jeśli blokada układu różnicowego zaskoczyła we wszystkich osiach.

30
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Wyłączanie blokady układu różnicowego:
– Nacisnąć przycisk (30) polu przycisków III. Dioda LED nie świeci się.
– Jeżeli po wyłączeniu blokady na terminalu R-Touch pojawi się jeden z następujących symboli:
jedna oś jest zablokowana i tym samym nie nastąpiło
pełne zwolnienie blokady. Cyfra w symbolu pokazuje, która oś jest jeszcze zablokowana. Odpowiednie skręcając tą osią w różne strony można doprowadzić do odblokowania osi.
Po włączeniu trybu pracy "Ulica" wyłączają się automatycznie wszystkie blokady
układu różnicowego.

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 silnik 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 hydrostatycznego zespołu napędowego.

4

3

(3)
(4)
(5)
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Hydrostatyczne napędy jazdy uważane są za bardzo bezpieczne. Następująca czynność 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 (39) aktywowany jest system
bezpieczeństwa.

26

39

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 (26) lub na stacyjce. (patrz Strona 89) (patrz Strona 162)
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 „Ulica” pojazd porusza się z bardzo małą prędkością, to
na terminalu R-Touch pojawia się symbol:
.
Złożyć całkowicie części przegubowe taśmy wyładowczej.
Gdy ciśnienie zasilające w napędzie hydrostatycznym jest zbyt niskie (15 barów), pojawia się pomarańczowy symbol ostrzegawczy:
Należy zatrzymać się i wezwać serwis!
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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.
Błąd czujników pedału jazdy!
Ciśnienie w zbiorniku hamulcowym za niskie!
Ciśnienie luzowania hamulca postojowego za
niskie!
Ciśnienie zasilające w napędzie hydrostatycznym
jest zbyt niskie (12 barów)!
Ciśnienie sprzęgła przekładni CVR za niskie!
Awaria systemu smarowania przekładni CVR!
Temperatura w przekładni CVR za wysoka!
Awaria systemu smarowania przekładni odboczkowej TR5!
Temperatura w przekładni odboczkowej TR5 za
wysoka!
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6.8.1

Ograniczenie prędkości silnik wysokoprężny za zimny
Przy temperaturach oleju silnikowego poniżej 55 °C nie można aktywować hamulca
silnika (patrz Strona 195), prędkość jazdy zostanie ograniczona do ok. 20 km/h. Jeśli
prędkość jazdy zadana przez pedał jazdy przekroczy 20 km/h, na terminalu R-Touch
pojawi się informacja
.
Aktualna temperatura oleju silnikowego (1) wyświetlana jest do 55°C na wyświetlaczu
parametrów pracy. Gdy tylko temperatura oleju silnikowego osiągnie wartość 55°C,
można jechać (zależnie od wariantu) z prędkością do 40Km/h.

6.8.2

Wybór kierunku jazdy (do przodu+/do tyłu)
Przełącznik nożny kierunku jazdy (3):
NIENACIŚNIĘTY

kierunek jazdy "do przodu”

NACIŚNIĘTY

kierunek jazdy „do tyłu”

5

3

(3)
(5)

Przełącznik nożny kierunku jazdy
Pedał jazdy
WSKAZÓWKA

Jazda do tyłu w trybie „Ulica” jest możliwa po całkowitym puszczeniu pedału jazdy.
Po puszczeniu pedału jazdy należy odczekać do momentu całkowitego zatrzymania
maszyny (0,0 km/h). Dopiero po całkowitym zatrzymaniu wolno nacisnąć przełącznik
nożny „Kierunek jazdy” i przytrzymać go w tej pozycji.
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Jeżeli wyorywacz jest jeszcze opuszczony (tzn. dogławiacz znajduje się jeszcze przy
ziemi), to działa automatyczna blokada jazdy do tyłu. W ten sposób unika się ewentualnych uszkodzeń, jakie mogłyby powstać w przypadku jazdy do tyłu przy opuszczonym wyorywaczu. Na panelu R-Touch pojawi się symbol
.
Celem obejścia blokady jazdy wstecz patrz Strona 185
Podczas jazdy do tyłu jest słyszalny sygnał ostrzegawczy, który ostrzega inne osoby o
tym, że maszyna jedzie do tyłu.

6.8.3

Tryb napęd jazdy
Reakcję pedału jazdy można ustawić w menu „Ustawienia podstawowe“ podmenu
„Pozostałe“ w wierszu „Tryb napęd jazdy“.
• Wybór „Komfort” odnosi się do wygodniejszej dla użytkownika reakcji pedału jazdy.
• Wybór „Sport” odnosi się do agresywnej dla użytkownika reakcji pedału jazdy.
• Wybór „Standard” odnosi się zrównoważonej dla użytkownika reakcji pedału jazdy,
która jest wypośrodkowaniem między trybem „Komfort” a „Sport”.
Zalecamy wybór wygodniejszej reakcji, która jednocześnie oszczędza eksploatację
maszyny.

Pozostałe
Minimalne obroty wyorywania

1100 1/min

Maksymalne obroty wyorywania

1500 1/min

Tryb automatycznego wyłączania
Tryb napęd jazdy
Interwał wycieraczki szyb
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15 %

Ostrzeżenie rezerwa AdBlue

10 %
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Włącz

Praca
Jazda

6.8.4

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

10

6.8.4.1

Włączanie tempomatu w trybie pracy „Ulica”
Tempomat można w trybie pracy „Ulica” włączyć tylko pod następującymi warunkami:
Włączony tryb „Ulica” (informacja na terminalu R-Touch),
Prędkość jazdy jest większa niż 10 km/h
Fotel kierowcy zajęty
Podczas włączenia tempomatu przejmuje on prędkość, która zadawana jest w tym
momencie przez pedał jazdy.
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 przyspieszać. 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.
Sposoby włączania tempomatu:
– Na joysticku krótko nacisnąć przycisk (10)

10

Na panelu R-Touch prędkość jazdy będzie się wyświetlała na zielono. Tempomat jest
teraz włączony.
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6.8.4.2

Wyłączanie tempomatu w trybie pracy „Ulica“
Przed wyłączeniem tempomatu pedał jazdy należy tak mocno wcisnąć, aby przejął prędkość tempomatu. W taki sposób można zapobiec nagłemu zahamowaniu
maszyny przy wyłączaniu tempomatu.
Sposoby wyłączania tempomatu:
– Na joysticku krótko nacisnąć przycisk (10)
– Naciśnięcie na pedał hamulca
– Nacisk na przełącznik nożny kierunku jazdy
– Włączenie hamulca postojowego
– Opuszczenie fotela kierowcy
– Nadsterowanie pedałem jazdy

6.8.4.3

Szybki kurs: Tempomat w trybie pracy „Ulica“
Uruchomić silnik.
↓
Wybrać tryb pracy „Ulica“

.

↓
Prędkość jazdy powinna być szybsza niż 10 km/h.
↓
Włączanie tempomatu:
Na joysticku krótko nacisnąć przycisk (10)
↓
Wyłączanie tempomatu:
Na joysticku krótko nacisnąć przycisk (10)
lub
pedałem jazdy przesterować prędkość zadaną tempomatu
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6.8.4.4

Włączanie tempomatu w trybie pracy „Pole“
Tempomat można w trybie pracy „Pole” włączyć tylko jeśli spełnione są następujące
warunki:
Włączony tryb „Pole” (informacja na terminalu R-Touch)
Wyorywacz opuszczony i prowadnik głębokości aktywny
Prędkość jazdy wynosi co najmniej 0,5 km/h
Fotel kierowcy zajęty
Podczas włączenia tempomatu przejmuje on prędkość, która ustawiona została
wstępnie na R-Touch (2).
2
1

(1)
(2)

Prędkość jazdy
Prędkość zadana tempomat

Przed włączeniem powinno się:
– Maszynę ręcznie skierować w rzędy buraków,
– Rozpocząć wyorywanie (patrz rozdział „Wyorywanie”),
– Zbliżyć prędkość jazdy (1) przy pomocy pedału jazdy do prędkości zadanej tempomatu (2).
Sposoby włączania tempomatu:
– Na joysticku krótko nacisnąć przycisk (10)
Na panelu R-Touch prędkość jazdy będzie się wyświetlała na zielono. Tempomat jest
teraz włączony.

10

WSKAZÓWKA
Jeśli prędkość, która została zadana przez pedał jazdy przed włączeniem tempomatu
była niższa niż prędkość zadana wyświetlana na terminalu R-Touch, maszyna przyspieszy do prędkości zadanej.
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6.8.4.5

Zmiana prędkości zadanej tempomatu (tryb pracy „Pole“)
Firma ROPA proponuje dwie możliwości ustawiania prędkości zadanej tempomatu.
1. możliwość
Ustawienie prędkości zadanej w krokach od 0,2 km/h. W tym celu należy:
– Joystick przesunąć do oporu do przodu i natychmiast puścić. Prędkość zadana
wzrasta każdorazowo o 0,2 km/h.
– Joystick przesunąć do oporu do tyłu i natychmiast puścić. Prędkość zadana
zmniejsza się każdorazowo o 0,2 km/h.
2. możliwość (tryb z dźwignią jezdną)
– Wychylić joystick do przodu i przytrzymać w tym położeniu. Tempomat zwiększa
prędkość aż do momentu, w którym zostanie puszczony joystick. Im bardziej przechyli się joystick do przodu, tym szybciej przyspiesza.
– Wychylić joystick do tyłu i przytrzymać. Tempomat zmniejsza prędkość aż do
momentu, w którym zostanie puszczony joystick. Im dalej do tyłu przesunięty jest
joystick, tym szybciej zwalnia.

6.8.4.6

Wyłączanie tempomatu w trybie pracy „Pole“
Najwygodniejsze jest wyłączanie tempomatu na końcu rzędu buraka wciskając pedał
jazdy tak mocno, aż przejęta zostanie przez pedał jazdy prędkość tempomatu. Fakt
ten sygnalizuje sygnał dźwiękowy i wygaśnięcie zielonego wskaźnika prędkości jazdy
w R-Touch. Prędkość jazdy ustawiana jest ponownie za pomocą pedału jazdy. W taki
sposób można zapobiec nagłemu zahamowaniu maszyny przy wyłączaniu tempomatu.
Sposoby wyłączania tempomatu:
– Na joysticku krótko nacisnąć przycisk (10)
– Naciśnięcie na pedał hamulca
– Nacisk na przełącznik nożny kierunku jazdy
– Włączenie hamulca postojowego
– Opuszczenie fotela kierowcy
– Nadsterowanie pedałem jazdy

10
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6.8.4.7

Szybki kurs: Tempomat w trybie pracy „Pole“
Uruchomić silnik.
↓
Wybrać tryb pracy „Pole"

.

↓
Włączyć napęd maszyny.
↓
Opuścić trójpunkt.
↓
Jechać min. 0,5 km/h.
↓
Włączanie tempomatu:
Na joysticku krótko nacisnąć przycisk (10)
↓
Prędkość tempomatu można zmienić w dowolnej chwili przechylając joystick do przodu i do tyłu.
↓
Wyłączanie tempomatu:
Na joysticku krótko nacisnąć przycisk (10)
lub
pedałem jazdy przesterować prędkość zadaną tempomatu
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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 tym wypadku obowiązują częściowo inne przepisy niż te wyżej wymienione. 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 urzędów ds. komunikacji.
Na terenie Republiki Federalnej Niemiec zasadniczo obowiązują następujące
zasady:
Przed jazdą drogą publiczną należy:
– opróżnić zasobnik.
– złożyć zasobnik w położenie transportowe za pomocą mechanizmu automatycznego składania.
W tym celu:
– opuścić ślimak zasobnika z przodu i z tyłu
– złożyć część przegubowe taśmy wyładowczej
– złożyć ramiona zasobnika i przednią ścianę zasobnika
– złożyć elewator, wszystkie boczne i tylną kratownicę zasobnika
– przesunąć wyorywacz do pozycji środkowej. sprawdzić, czy również bieg walców
znajduje się w pozycji środkowej.
– podnieść do góry czujnik liści i zabezpieczyć hakiem (1) (dotyczy wyłącznie
wariantu mechanicznego). W przypadku wariantu hydraulicznego czujnik liści
składa się do góry za pomocą elementu obsługowego R-Select (patrz Strona 78).

1
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– złożyć koła podporowe i je zablokować (nie dotyczy R*SO i R*SU i XL).

– umieścić na zewnątrz (w sposób pokazany na zdjęciu) biało-czerwone tablice
ostrzegawcze i zabezpieczyć je zawleczkami. Ponadto wszystkie biało-czerwone
tablice i pasy ostrzegawcze utrzymywać w czystym i niezniszczonym stanie. Przed
wjechaniem na drogi publiczne należy je przeczyścić w taki sposób, aby prawidłowo spełniały swoją ostrzegawczą funkcję.
– podłączyć dodatkowe podwozie (patrz Strona 185) (w niektórych krajach nie jest
konieczne).
– całkowicie złożyć talerz wyrzutnika o ile jest zamontowany.
– włączyć tryb pracy „Ulica“.
– ustawić kierowanie tylnych kół w pozycji 0° i zsynchronizować kierowanie przegubu
z osią przednią (patrz Strona 200).
– zablokować kierowanie obiema osiami (zablokować główny włącznik kierowania!)
– sprawdzić stan techniczny pojazdu pod kątem bezpiecznej obsługi i jazdy po drodze.
– odpowiednio i wystarczająco oczyścić pojazd.
– wyłączyć wszystkie reflektory robocze.
– złożyć i zabezpieczyć obie drabinki wejściowe.
– wyłączyć system jazdy po zboczach (jeśli występuje) i ustawić maszynę w położeniu neutralnym.
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 30 km/h nie podlega ona obowiązkowi dopuszczenia do ruchu oraz obowiązkowi umieszczania tablic rejestracyjnych. Dodatkowo pojazd należy ubezpieczyć
przed odpowiedzialnością za szkody wyrządzone osobom trzecim zgodnie z lokalnie
obowiązującymi przepisami OC.
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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 zwężeniach, podczas cofania lub przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych).
Kierowanie tylnych kół lub Jazda zwrotna 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 szczególnych obowiązkach podczas bezpiecznego kierowania pojazdem w ruchu ulicznym. Kierowcy są zobowiązani pisemnie poświadczyć przejście szkolenia. Właściciel pojazdu ma obowiązek przechowywać te potwierdzenia co najmniej przez
rok. Druk takiego pouczenia znajduje się w rozdziale 9 (patrz Strona 575). Firma
ROPA zaleca skopiowanie druku przed jego wypełnieniem.
Jak już wspomniano, miejscowy urząd ds. komunikacji może wprowadzić dodatkowe przepisy, które będą odbiegały od podanych powyżej przepisów. Obowiązkiem użytkownika i kierowcy pojazdu jest zdobycie informacji na temat tych przepisów 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.
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6.9.2

Dodatkowe podwozie (opcja, nie dotyczy RR-XL)
Aby nie przekroczyć przepisowych nacisków na oś na drogach publicznych, np. w
Republice Federalnej Niemiec, maszyna niniejsza w niektórych krajach wyposażona
jest w dodatkowe podwozie.

6.9.2.1

Podłączanie dodatkowego podwozia

28

Aby podłączyć dodatkowe podwozie, należy postępować w następujący sposób:
– Proces podłączania wykonywać w miarę możliwości na płaskiej powierzchni.
– Włączyć tryb pracy „Pole”.
– Przesunąć wyorywacz do pozycji środkowej.
– Podnieść do góry czujnik liści i zabezpieczyć hakiem.
– Wsunąć koła podporowe i zablokować je.
Jednokrotne naciśnięcie przycisku „Tryb podłączania” (28) powoduje aktywację trybu
podłączania. Jeśli zostanie przytrzymany ten przycisk, możliwe jest pominięcie blokady cofania (patrz Strona 175).
UWAGA
Ryzyko uszkodzenia maszyny.
Jeśli ten przycisk zostanie uruchomiony, wtedy (blokada cofania zwolniona), gdy ogławiacz lub lemiesz wyorywujący mają kontakt z podłożem, może dojść do poważnych
uszkodzeń głównie ogławiacza. Uszkodzenia wyorywacza powstałe w wyniku nieprawidłowego uruchomienia przełącznika „Doczepiania wyorywacza” nie podlegają gwarancji ani nie są naprawiane w ramach świadczeń pogwarancyjnych.
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6.9.2.1.1

Uruchamianie ciągów łańcuchowych w trybie podłączania
– Trójpunkt podnieść do końca.
– Naciskając przycisk
na panelu przycisków III aktywować tryb „Podłączanie
ciągów łańcuchowych”.
Symbol podłączania

pojawia się na panelu R-Touch.

– Po krótkim czasie pojawi się na R-Touch okno wyboru tryb "Podłączanie ciągów
łańcuchowych".
Tryb podłączania

– Dotknąć pola "Tryb ulica" (8).
Maszyna wykona po kolei następujące ruchy:
– Ustawianie siły cięcia ustawi rurę nośną dogławiaczy całkiem do góry
– Regulacja wysokości biegu walców ustawi wał kopiujący z prawej i z lewej
strony całkiem do góry
– Regulacja głębokości lemieszy ustawi korpusy lemieszy całkiem do góry
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W trybie "Podłączanie ciągów łańcuchowych" można przy pomocy mini-joysticka (1)
osobno sterować prawym i lewym ciągiem łańcuchowym.

Obniżanie
ciągów łańcuchowych
Ciąg łańcuchowy z
lewej aktywny

Ciąg łańcuchowy z prawej aktywny
Podnoszenie
ciągów łańcuchowych

– Przesunąć mini-joystick na krótko do przodu, ciągi łańcuchowe obniżą się synchronicznie.
– Przesunąć mini-joystick na krótko do tyłu, ciągi łańcuchowe podniosą się synchronicznie.
– Przesunąć mini-joystick na krótko w lewo, tylko lewy ciąg łańcuchowy
aktywny. W ten sposób tylko lewy ciąg łańcuchowy obniża się.

– Przesunąć mini-joystick na krótko w lewo, tylko prawy ciąg łańcuchowy
aktywny. W ten sposób tylko prawy ciąg łańcuchowy obniża się.

jest

jest

– Naciskając przycisk wielofunkcyjny (11) powoduje się zakończenie uruchamiania ciągów łańcuchowych z lewej/z prawej
strony, pojawia się symbol
i ciągi łańcuchowe unoszą się
i opuszczają synchronicznie.
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– Ustawić agregat wyorywacza na środku nad dodatkowym podwoziem. Celem
lepszej orientacji można już teraz opuścić w dół obydwa ciągi łańcuchowe przy
pomocy mini-joysticka (1).

– Włączyć hamulec postojowy. Puścić w ruch silnik Diesla.
– Zejść. Jeśli ciągi łańcuchowe nie znajdują się wystarczająco nisko to można je
teraz klawiszami z lewej i prawej strony na agregacie wyorywującym opuścić w dół.
Nacisnąć czuwak (12). Opuścić ciąg łańcuchowy z lewej i z prawej strony używając
przycisków (3) i (5).

12

5

3

– Zawiesić hak na ciągu łańcuchowym z lewej i z prawej strony na oczku (9) na
dodatkowym podwoziu.

9
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– Nacisnąć czuwak (12). Unieść wyorywacz wraz z dodatkowym podwoziem do
oporu do góry przyciskami (2) i (4).

4

2

12

– Unieść dodatkowe podwozie aż do momentu, gdy haki zabezpieczające (6) i (7)
zaskoczą w sposób pokazany na ilustracjach.

6

7

10

– Zabezpieczyć je przez przełożenie zawleczki (10).

10

– Nacisnąć przycisk
. Tryb podłączania jest zakończony, gdy symbol
i LED w
przycisku wygasną.
– Zamknąć w R-Touch okno wyboru "Tryb podłączania ciągów łańcuchowych".
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6.9.2.2

Jazda drogowa z dodatkowym podwoziem
Aby przestrzegać wymaganych nacisków na oś na drogach publicznych, należy ustawić trójpunkt w trybie „Wysokość transportowa trójpunktu“. W trybie "Wysokość transportowa trójpunktu" większa część wagi ogławiacza z wyorywaczem jest utrzymywana
na dodatkowym podwoziu.
Aktywacja "Wysokość transportowa trójpunktu"
NIEBEZPIECZEŃSTWO!
Zagrożenie zmiażdżeniem!
Po aktywacji trybu "Wysokość transportowa trójpunktu" trójpunkt obniża się!
– Uważać, aby w obszarze zagrożenia nie przebywały żadne osoby!

– Włączyć tryb pracy „Ulica“.
– Nacisnąć przycisk wielofunkcyjny (11) i przytrzymać go. Docinąć minidżojstik (1)
na co najmniej 1 s całkowicie do przodu. Trójpunkt przechodzi do wysokości transportowej i obniża się. Symbol
pojawia się na panelu R-Touch obok wskaźników
stanu (patrz Strona 111).
Jeśli np. podczas wjeżdżania na drogi polne podniesie się trójpunkt za pomocą minijoysticka (1), tryb "Wysokość transportowa trójpunktu" wyłączy się. Niniejszy symbol
na panelu R-Touch wygasa.
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6.9.2.3

Odłączanie dodatkowego podwozia
Aby odłączyć dodatkowe podwozie, należy postępować w następujący sposób:
– Proces ten wykonywać w miarę możliwości na płaskiej nawierzchni.
– Włączyć tryb pracy „Pole”.
– Unieść trójpunkt wraz z dodatkowym podwoziem do oporu do góry.
– Naciskając przycisk
na panelu przycisków III aktywować tryb „Podłączanie
ciągów łańcuchowych”.
– Dioda LED w przycisku
świeci się, symbol trybu "Podłączanie ciągów łańcuchowych"
pojawi się na panelu R-Touch.
– Włączyć hamulec postojowy. Puścić w ruch silnik Diesla.
– Nadepnąć na zawleczkę (10), poprzez pociągnięcie do góry haka zabezpieczającego (14) utrzymuje się obydwa haki zabezpieczające (6), (7) w otwartej pozycji.

6

14
10

– Nacisnąć czuwak (12). Opuścić dodatkowe podwozie przyciskami (3) i (5) do tego
stopnia, aż obydwa ciągi łańcuchowe zluzują się.

12

5

3
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– Zabezpieczyć dodatkowe podwozie przed niezamierzonym stoczeniem.
– Odwiesić hak na ciągu łańcuchowym z lewej i z prawej strony z oczek.
– Nacisnąć czuwak (12). Unieść obydwa ciągi łańcuchowe do oporu do góry przyciskami (2) i (4).

4

2

12

– Ostrożnie cofnąć maszynę wyjeżdżając spod odłączonego dodatkowego podwozia
na odpowiednią odległość.
– Dotknąć pola "Tryb pole" (15). Maszyna ustawi ponownie rurę nośną dogławiaczy,
wał kopiujący i korpusy wyorywacza w ostatnio wybranym położeniu.
Tryb podłączania

– Nacisnąć przycisk
przycisku wygasną.
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6.9.3

Uruchomić trójpunkt w trybie podłączania (tylko w przypadku RRXL)
– Aktywować „Podłączanie trójpunktu” poprzez jednorazowe naciśnięcie przycisku
(28)
na panelu przycisków III.

28

Dioda LED przycisku
panelu R-Touch.

świeci się, symbol trybu podłączania

pojawia się na

UWAGA
Ryzyko uszkodzenia maszyny.
Jeśli ten przycisk zostanie uruchomiony, wtedy (blokada cofania zwolniona), gdy ogławiacz lub lemiesz wyorywujący mają kontakt z podłożem, może dojść do poważnych
uszkodzeń głównie ogławiacza. Uszkodzenia wyorywacza powstałe w wyniku nieprawidłowego uruchomienia przełącznika „Doczepiania wyorywacza” nie podlegają gwarancji ani nie są naprawiane w ramach świadczeń pogwarancyjnych.

W trybie "Podłączanie trójpunktu" można przy pomocy mini-joysticka (1) nasterować
trójpunkt z lewej i z prawej strony z osobna.
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Obniżanie
trójpunktu
Uruchamianie
trójpunktu aktywować tylko
z lewej strony

Uruchamianie
trójpunktu aktywować tylko z
prawej strony
Podnoszenie trójpunktu

– Przesunąć mini-joystik do przodu, trójpunkt obniży się synchronicznie.
– Pociągnąć mini-joystik do tyłu, trójpunkt uniesie się synchronicznie.

– Przesunąć mini-joystik na krótko w lewo, uruchamianie trójpunktu tylko z lewej
strony
jest zaktywowane. W ten sposób trójpunkt unosi się i obniża tylko z lewej
strony.
– Przesunąć mini-joystik na krótko w prawo, uruchamianie trójpunktu tylko z prawej
strony
jest zaktywowane. W ten sposób trójpunkt unosi się i obniża tylko z prawej strony.
– Naciskając przycisk wielofunkcyjny (11) powoduje się zakończenie uruchamiania trójpunktu z lewej/z prawej strony, pojawia się symbol
i trójpunkt unosi się i opuszcza synchronicznie.
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6.10

Układ hamulcowy
Układ hamulcowy pojazdu jest układem w pełni tarczowym, mokrym i uruchamianym
hydraulicznie. Z uwagi na bezpieczeństwo układ składa się z dwóch niezależnych od
siebie obwodów hamowania:
Hamulca roboczego uruchamianego za pośrednictwem pedału hamulca w podłodze kabiny kierowcy.
Hamulca postojowego uruchamianego za pośrednictwem przełącznika wychylnego.
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 wykonywać wyłącznie odpowiednio przeszkolony personel.

6.10.1

Hamulec roboczy
Hamulec roboczy uruchamiany jest za pośrednictwem lewego pedału w podłodze
kabiny kierowcy. Działa na przednią oś i na 1. oś tylną. Hamulec działa tylko wtedy,
kiedy w układzie hydraulicznym zostało wytworzone odpowiednie 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
.
NIEBEZPIECZEŃSTWO!
Jeśli na terminalu R-Touch pojawi się symbol ostrzegawczy, wskazujący na problemy 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 i
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 silnika VCB.
Hamulec silnika w połączeniu z napędem hydrostatycznym może wywołać duże siły
hamujące, bez ingerencji hamulca mechanicznego. Ten hamulec włącza się automatycznie przy puszczaniu pedału jazdy i zwiększa skuteczność hamowania napędu
hydrostatycznego. Użycie hamulca roboczego jest niezbędne wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach.
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6.10.3

Hamulec postojowy
Hamulec postojowy jest obsługiwany za pomocą przełącznika wychylnego umieszczonego na konsoli. Hamulec postojowy działa na przednie koła. Jest włączany automatycznie i działa nawet przy wyłączonym zapłonie i braku ciśnienia w układzie hydraulicznym. Z uwagi na bezpieczeństwo hamulec postojowy można zwalniać tylko w momencie, kiedy w układzie hydraulicznym 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. Szczegółowa instrukcja na ten temat znajduje się w rozdziale 8 „Awarie i pomoc”.
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
W przypadku zatrzymania maszyny przez kilka sekund (pedał jazdy puszczony) następuje 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 pochyłościach. Po ponownym naciśnięciu pedału jazdy hamulec postojowy zwalnia się.
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6.11

Kierowanie
Pole wyświetlacza: Kierowanie

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Wskaźnik Osie tylne kierowanie Joystickiem
Aktywny tryb kierowania
Wskaźnik pozycji przegubu łamanego
Wskaźnik wybranego stopnia biegu ochronnego i kierunku
Wskaźnik pozycji układu kierowania tylnej osi (patrz Strona 146)

Przegląd wariantów kierowania w trybie pracy "Ulica"

Wskazówka przy zakończonej sukcesem
synchronizacji patrz Strona 200

Wskaźnik przy aktywnej jeździe zwrotnej
patrz Strona 201

WSKAZÓWKA
Bez pola wyświetlacza Kierowanie kierowcy często brak niezbędnych informacji. Dlatego zalecamy zawsze aktywację tego pola wyświetlacza. W trybie pracy Ulica w
obszarze wyświetlania u góry automatycznie aktywuje się pole wyświetlacza Kierowanie.
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Przegląd wariantów kierowania w trybie pracy "Pole"

Wskaźnik przy aktywnej jeździe zwrotnej
patrz Strona 206

Wskaźnik przy aktywnej jeździe sztywnej
patrz Strona 207

Wskaźnik aktywny bieg ochronny w lewo

Wskaźnik aktywny bieg ochronny w prawo

Aktywacja biegu ochronnego patrz Strona 206

Wskaźnik jazda przeorywania aktywna
patrz Strona 203
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6.11.1

Układ kierowniczy w trybie pracy „Ulica“
W trybie pracy „Ulica” tylnymi kołami można kierować przesuwając tam i z powrotem
joystick, pod warunkiem, że główny włącznik układu kierowniczego (44) jest odblokowany. Podczas jazdy po drogach publicznych główny włącznik kierowania należy
zablokować. Można go odblokowywać TYLKO podczas przejeżdżania przez wąskie
zakręty i przy niskich prędkościach (poniżej 12 km/h). Odblokowanie głównego włącznika kierowania ogranicza prędkość jazdy maszyny.
NIEBEZPIECZEŃSTWO!
Ryzyko odniesienia śmiertelnych obrażeń podczas jazdy z odblokowanym głównym włącznikiem kierowania.
W przypadku technicznego defektu może dojść przy wyższych prędkościach do niekontrolowanego 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.

44

6.11.1.1

Synchronizacja kierowania
Synchroniczny układ kierowania steruje kierownicą również przegub i to zawsze synchronicznie w stosunku do skrętu kół przednich. W przeciwieństwie do wariantu kierowania "Jazda zwrotna" synchroniczny układ kierowania steruje kierowaniem przegubu tylko przemieszczaniem oleju kierowania osi przedniej. Dlatego przegub kieruje
za pomocą 1/3 kąta przegubu jazdy zwrotnej bez jakiejkolwiek ingerencji elektroniki.
Jeśli potrzebna jest pełna zwrotność maszyny (patrz Strona 201).

6.11.1.2

Wykonać środkowanie osi tylnych
– Wybrać tryb pracy „Ulica“
– Odblokować główny włącznik kierowania (44)
– Jechać z prędkością przynajmniej 0,5 km/h i jednocześnie na krótko wcisnąć znajdujący się na joysticku klawisz (3) i ponownie go puścić
Po wykonaniu tych operacji tylne koła ustawiają się na wprost.
Przycisk wielofunkcyjny (11) ma przypisaną taką samą funkcję. Ustawienie kół tylnej
osi w pozycji środkowej za pomocą klawisza wielofunkcyjnego (11) następuje dopiero
po puszczeniu klawisza wielofunkcyjnego.
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6.11.1.3

Synchronizacja kierowania przegubem
– Wybrać tryb pracy „Ulica“
– Synchronizować układ kierowania przegubem w następujący sposób:
– Zablokować główny przełącznik kierowania (44)
– Tryb synchronizacji jest aktywny
– Przegub oraz przednia oś zostaną automatycznie zsynchronizowane

Wskazówka przy koniecznej synchronizacji
WSKAZÓWKA
Gdy główny włącznik kierowania jest zablokowany, tylne koła automatycznie ustawiają
się na wprost.
– Przegub dopasuje się do przedniej osi. Gdy maszyna jest prosta na elemencie
obsługowym R-Touch, to synchronizacja jest zakończona.
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6.11.1.4

Jazda zwrotna w trybie pracy Ulica
Ze względu na bezpieczeństwo wolno używać tej funkcji tylko przy zredukowanej
prędkości jazdy.
W praktyce używa się tej funkcji podczas przejazdu na wąskich zakrętach.
Po aktywacji wariantu kierowania „Jazda zwrotna“, przegub skrętny zawsze zgina się
w sposób dopasowany do skrętu przednich kół. Jednocześnie podąża on za każdym
ruchem skrętnym przednich kół. Jednocześnie poruszają się tylne koła w kierunku
przeciwnym do przednich kół. Dzięki temu maszyna jest znacząco bardziej zwrotna.
W celu aktywacji tej funkcji:
– Należy zmniejszyć prędkość jazdy.
– Odblokować główny włącznik kierowania (44).
– Nacisnąć przycisk (2) na joysticku.

Na panelu R-Touch pojawi się wskaźnik kierowania:

Jeśli trzeba będzie kontynuować jazdę z większą prędkością lub z maksymalną prędkością, należy wykonać poniższe czynności:
– Synchronizować kierowanie przegubem (patrz Strona 200).
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6.11.1.5

Szybki kurs: kierowanie w trybie pracy „Ulica“
Uruchomić silnik.
↓
Ustawić tryb pracy „Ulica“

.

↓
Odblokować główny włącznik kierowania (44). Odblokowanie głównego włącznika kierowania ogranicza prędkość jazdy maszyny.
↓
Tylne koła można skręcać joystickiem w lewo (L) lub prawo (R).
↓
Nacisnąć 1 raz klawisz (3).
↓
Tylne koła ustawiają się na
wprost i pozostają w tej pozycji.

Aktywacja synchronizacji kierowania. W tym celu zablokować główny
przełącznik kierowania (44). Przegub oraz przednia oś zostaną automatycznie zsynchronizowane. Patrz
rozdział Synchronizacja kierowania przegubu (patrz Strona 200).

Ważne: zablokować główny przełącznik kierowania. Jeżeli główny
włącznik kierowania nie jest zablokowany, to na terminalu RTouch pojawiają się odpowiednie komunikaty ostrzegawcze:
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6.11.2

Układ kierowniczy w trybie pracy „Pole“
W trybie pracy "Pole"

maszyna posiada pięć różnych wariantów kierowania:

Bieg ochronny lewy lub prawy
Jazda przeorywania
Jazda zwrotna
Jazda sztywna
Bieg pełzający
Podczas biegu ochronnego można rozróżnić następujące poziomy biegu ochronnego:
-

Bieg ochronny 0 w lewo

=

bez przegubu

-

Bieg ochronny 1 w lewo

=

lekki przegub na lewo

-

Bieg ochronny 2 w lewo

=

mocny przegub na lewo

-

Bieg ochronny 0 w prawo

=

bez przegubu

-

Bieg ochronny 1 w prawo

=

lekki przegub w prawo

-

Bieg ochronny 2 w prawo

=

mocny przegub w prawo

Należy pamiętać, że optymalne wyorywanie jest możliwe tylko w trybie biegu ochronnego.

6.11.2.1

Wybór i aktywacja jazdy przeorywania
W celu wyboru wstępnego jazdy przeorywania nacisnąć jednocześnie przycisk wielofunkcyjny (11) oraz przycisk (3) i trzymać przez 1 s. Podczas jazdy przeorywania
wyorywacz przesuwa się do pozycji środkowej. Wybrane uprzednio wstępnie biegi
ochronne pozostają w tle. Aktywować podczas jazdy jazdę przeorywania naciskając
przycisk (3) na joysticku. Teraz można dowolnie często przeorywać, podnieść trójpunkt lub cofnąć go. Funkcja jazdy przeorywania pozostaje włączona tak długo, aż
znowu wybierze się za pomocą mini-joysticka (1) stronę biegu ochronnego, na terminalu R-Touch wyświetli się ostatnio wybrany bieg ochronny.
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6.11.2.2
1

Wybieranie kierunku biegu ochronnego w lewo/w prawo
Kierunek biegu ochronnego w lewo lub w prawo wybiera się mini-joystickiem (1).
W tym celu przesunąć mini-joystick (1) w lewo/w prawo i przytrzymać przez około
1 sekundy (wybrać bieg ochronny lewy/prawy).
Mini-joystick (1) przesunąć w lewo i przytrzymać przez ok. 1s. = wybrać bieg
ochronny w lewo.
Mini-joystick (1) przesunąć w prawo i przytrzymać przez ok. 1s. = wybrać bieg
ochronny w prawo.
Podczas biegu ochronnego 2 maszyna jest tak złamana i poszczególne osie są kierowane w taki sposób, że ślady poszczególnych opon są przesunięte względem siebie.
Dzięki temu zwiększa się powierzchnia obciążanej przez maszynę ziemi i tym samych
chroniona jest gleba.
W przypadku biegu ochronnego kierunek i stopień złamania można ustawiać lub regulować podczas postoju lub też w trakcie jazdy.
W praktyce zaleca się ustawienie wartości złamania w biegu ochronnym jeszcze podczas postoju. Zależnie od indywidualnych warunków terenu stopień biegu ochronnego
można dopasowywać do danych wymagań.
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6.11.2.3

Wybór wstępny biegu ochronnego
Ustawić stopień biegu ochronnego na panelu przycisków I przy pomocy klawiszy Bieg
ochronny lewy/prawy.

W lewo: bieg ochronny w lewo
Przegub skręca w położenie wybrane wstępnie na panelu przycisków I za pomocą
przycisku
.

W prawo: Bieg ochronny prawo
Przegub skręca w położenie wybrane wstępnie na panelu przycisków I za pomocą
przycisku
.

Boczne przesunięcie wyorywacza odbywa się automatycznie odpowiednio do wybranego stopnia biegu ochronnego. Warunkiem dla tej operacji jest podniesienie wyorywacza i naciśnięcie pedału jazdy.
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6.11.2.4

Aktywacja biegu ochronnego
Wybrany wstępnie bieg ochronny aktywuje się krótko naciskając na klawisz (3)
umieszczony na joysticku.

14

3

Muszą być spełnione następujące warunki:
Włączony tryb „Pole” i taśma rozładowcza w pozycji wyorywania.
Główny włącznik kierowania odblokowany.
Maszyna porusza się prędkością co najmniej 0,5 km/h.
Przegub łamany ustawia się w wybranej pozycji dopiero po aktywowaniu. Jednocześnie oś tylna przełącza się na tryb sterowania pokrętłem i automatycznie przemieszcza się do pozycji, którą wyznacza pokrętło kierowania tylną osią (14). Po aktywowaniu biegu ochronnego maszyna reaguje na każdą zmianę poziomu biegu ochronnego.

Wskazanie na terminalu R-Touch:
Aktywny bieg ochronny 2 w prawo (1)
i oś tylna w trybie sterowania pokrętłem (2)
WSKAZÓWKA
Po włączeniu stopnia biegu ochronnego 1 lub 2 bariera ochronna wysuwa się automatycznie.

6.11.2.5
2

Jazda zwrotna
W tym przypadku obowiązują wspomniane już warunki, które należało spełnić podczas
aktywowania biegu ochronnego. Jak sama nazwa mówi, wariant kierowania „Jazda
zwrotna” służy wyłącznie do nawracania maszyną na możliwie najmniejszym obszarze.
W tym wariancie kierowania maszyna jest tak zaprogramowana, że bez dodatkowego
przełączania stosunkowo łatwo można wykonać nawracanie maszyny, nawet przy
ograniczonej ilości miejsca. Po aktywacji wariantu kierowania „Jazda zwrotna“ przyciskiem (2) na joysticku, przegub skrętny zawsze zgina się w sposób dopasowany do
skrętu przednich kół. Jednocześnie podąża on za każdym ruchem skrętnym przednich
kół. Jednocześnie poruszają się tylne koła w kierunku przeciwnym do przednich kół.
Dzięki temu maszyna jest znacząco bardziej zwrotna.
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6.11.2.6

W tym przypadku obowiązują wspomniane już warunki, które należało spełnić podczas aktywowania biegu ochronnego. Po aktywacji wariantu kierowania „Jazda sztywna“ (przyciskiem (2) na joysticku - trzymać wciśnięty przez 1 sekundę), przegub
skrętny zawsze zgina się do pozycji 0 i tak pozostaje. Koła tylne poruszają się podczas
kierowania w kierunku przeciwnym do przednich kół i wspierają tym samym kierowanie
kół przednich. Kierowanie maszyny w trybie jazdy sztywnej jest takie same jak w przypadku jazdy zwrotnej, z tą różnicą, że przy jeździe sztywnej przegub nie bierze udziału
w kierowaniu.

2

6.11.2.7

2

Jazda sztywna

Bieg pełzający
W tym przypadku obowiązują wspomniane już warunki, które należało spełnić podczas aktywowania biegu ochronnego. W celu aktywacji wariantu kierowania „Bieg pełzający“ nacisnąć i przytrzymać przycisk wielofunkcyjny (11), następnie nacisnąć przycisk (2) na joysticku oraz przytrzymać przez 1 sekundę. Teraz tylne koła poruszą się w
tę samą stronę, co koła przednie. Dzięki temu pojazd może wjechać po skosie np. na
zagon.

11
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6.11.2.8

Tylne koła kierowanie joystickiem
Po aktywacji trybu ochronnego, trybu jazdy ochronnej, zwrotnej, jazdy sztywnej lub
trybu pełzającego na terminalu pojawia się w polu wskaźników kierowania wybrany
sposób kierowania.
Po włączeniu autopilota pojawi się symbol
matycznie kierowane przez autopilota.

, który pokazuje, że tylne koła są auto-

Koła tylne kierowane są przez autopilota
Jeśli porusza się pokrętłem układu kierowania tylnej osi (14) symbol
gaśnie i tylna oś jest znów podświetlona na szaro.

L

(Autopilot)

14

P

Tylnymi kołami można sterować pokrętłem układu
kierowania tylnej osi
Po wychyleniu joysticka w lewo lub w prawo joystick przejmuje automatycznie funkcję
kierowania kołami tylnymi. Na panelu na panelu R-Touch pojawi się symbol
.

Koła tylne kierowane joystickiem
Po przejęciu przez joystick funkcji kierowania tylnymi kołami następuje natychmiastowe odłączenie pokrętła oraz funkcji automatycznego prowadzenia tylnych kół.
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6.11.2.9

Szybki kurs: Rodzaje kierowania w trybie pracy „Pole“
Uruchomić silnik.

1

↓
Odblokować główny włącznik kierowania.

2

↓

14

Włączyć tryb pracy „Pole“

3

.
↓
Jechać co najmniej 0,5 km/h. *
↓

Taśma rozładowcza wysunięta:

↓

↓

↓

↓

.

↓
Mini-Joystick
(1) na bieg
ochronny lewy.

Mini-Joystick
(1) na bieg
ochronny prawy.

↓

↓

↓

↓

↓

↓

Krótko nacisnąć
przycisk (2):
Jazda zwrotna.

Nacisnąć dłużej przycisk (2):
Jazdy sztywna.

Krótko nacisnąć przycisk (3): * Bieg ochronny.
↓

↓

↓

Część tylna ustawia się w wybranej pozycji biegu ochronnego. Tylne
koła można korygować pokrętłem
układu kierowania tylnej osi (14).

Przegub i koła
tylne kierowane
z osią przednią (najmniejsze koło skrętu).

Przegub wyprostowuje się i
pozostaje zablokowany. Koła
tylne kierują z
osią przednią.

↓

↓

↓

Ręczne nadsterowanie joystickiem (L lub P): Przegub pozostaje w wybranej wstępnie pozycji.
Osie tylne kierowalne Joystickiem.

Ręczne nadsterowanie joystickiem (L lub P):
Przegub ustawia
się wraz z osią
przednią. Koła
tylne kierowanie Joystickiem.

Ręczne nadsterownie joystickiem
(L lub P): Przegub
jest prosty i zablokowany. Koła
tylne kierowanie Joystickiem.

↓

↓

↓

Niniejszy symbol
pojawia się w przypadku ręcznego nadsterowania tylnych kół. Po aktywacji kierowania przyciskiem (2 lub 3) gaśnie
symbol
i pojawi się symbol
(Autopilot). Koła tylne poruszają
się rusza w taki sam sposób, jak przed ręcznym nadsterowaniem.

*

Wskazówka: Kiedy wyorywacz jest opuszczony, to rodzaj kierowania można zamiast klawiszem (3) zaktywować także naciskając na przełącznik nożny „Autopilot”.
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6.11.3

Funkcja kierowania automatycznego (Autopilot)
Podczas wyorywania kołami przednimi oraz tylnymi można kierować w pełni automatycznie przy pomocy czujnika liści i korpusu wyorywacza. Ten wariant kierowania
pozwala na spokojne i dokładne wyorywanie. Jednak w przypadku pojawienia się bardzo głębokich kolein, bardzo zarośniętego podłoża, lub dużych nierówności terenu, w
pewnym okolicznościach nie będzie możliwości użycia funkcji autopilota.
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6.11.3.1

Aktywowanie funkcji autopilota dla kół przednich
Autopilot kieruje osią przednią w sposób automatyczny. Sterowanie odbywa się w
wyniku połączenia czujnika liści z korpusem lemieszy.
WSKAZÓWKA
Automatyczne sterowanie przednią osią można uruchomić po wjechaniu w uprawę
naciskając krótko przełącznik nożny „Autopilot“ (2). Warunkiem jest opuszczenie trójpunktu i aktywacja automatycznego prowadnika głębokości.

2

(2)

Przełącznik nożny autopilota

Alternatywnie dla przełącznika nożnego Autopilot“ funkcję autopilot można aktywować
w następujący sposób: krótko nacisnąć przycisk (3) „Bieg ochronny“.

3

WSKAZÓWKA
Jeżeli bieg ochronny jest już wybrany podczas naciskania przełącznika nożnego funkcji „Autopilot” (2), to następuje automatyczna aktywacja biegu ochronnego wraz z
autopilotem osi przedniej.

Po włączeniu autopilota przedniej osi na terminalu R-Touch pojawi się symbol
na
wskazaniu układu kierowniczego. Jeśli autopilot „Kierowanie przedniej osi“ zostanie
przesterowany poprzez ręczne obrócenie kierownicą, automatyczne sterowanie przedniej osi wyłączy się.

Autopilot wyłączony
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6.11.3.2

Szybki kurs: Aktywowanie autopilota tylko przedniej osi
Wybrać tryb pracy „Pole“.
↓
Odblokować główny włącznik kierowania.
↓
Włączyć maszynę.
↓
Opuścić trójpunkt.
↓
Jechać min. 1 km/h.
↓
Nacisnąć 1 raz przełącznik nożny autopilota lub nacisnąć przycisk (3) na joysticku.
↓
Symbol
pojawi się tylko na osi przedniej. Aktywny tylko Autopilot przedniej osi.
↓
Poruszając kierownicę lub unosząc trójpunkt wyłącza się
automatyczne kierowanie (zielony symbol
zniknie).
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6.11.3.3

Aktywacja autopilota układu kierowniczego tylnych kół
Automatyczny układ kierowniczy tylnej osi można włączać automatycznie.
Autopilot tylnej osi aktywuje się automatycznie w momencie, w którym po aktywowaniu autopilota przedniej osi oś tylna osiągnie swoje ostateczne położenie biegu
ochronnego.

Autopilot tylnej osi można zawsze wyłączyć w sposób następujący:
poruszając joystickiem w prawo/lewo,
obracając gwałtownie pokrętłem sterowania tylną osią.
Kompletny autopilot można wyłączyć w następujący sposób:
unosząc trójpunkt,
obracając kierownicą.
Autopilot tylnej osi można ponownie aktywować naciskając przycisk (3) na joysticku
lub poprzez krótkie naciśnięcie na przycisk nożny „Autopilot“ (patrz Strona 211).

3

WSKAZÓWKA
Podczas aktywacji automatycznego kierowania tylną osią tylne osie zostaną ustawione w zadanym położeniu biegu ochronnego. Można ustawić, czy tryb krzywej ma
być jednocześnie aktywny, czy nie (patrz Strona 216).
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6.11.3.4

Szybki kurs: Automatyczne aktywowanie autopilota tylnych kół
Wybrać tryb pracy „Pole"

.

↓
Odblokować główny włącznik układu kierowniczego.
↓
Włączyć maszynę.
↓
Opuścić trójpunkt.
↓
Jechać min. 1 km/h.
↓
Wybrać bieg ochronny.
↓
Nacisnąć raz przełącznik nożny autopilota 1x lub nacisnąć przycisk (3) na joysticku (Symbol
pojawi się przy przedniej osi). Aktywny Autopilot przedniej osi.
↓
„Autopilot kół tylnych“ przejmuje kierowanie tylnych kół. Na panelu R-Touch
pojawi się symbol
na osi przedniej
i kołach tylnych. Autopilot jest aktywny.
↓
Funkcję automatycznego kierowania wyłącza się m.in. poruszając kierownicą lub podnosząc trójpunkt.
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6.11.3.5

Autopilot w wyposażeniu Chicorée
W przypadku wyposażenia Chicorée w menu „Autopilot” znajduje się dodatkowo
wiersz „Kierowanie korpusem lemieszy”.
Standardowo, w przypadku autopilota, kierowanie maszyną odbywa się na podstawie
kombinacji czujnika liści i korpusu lemieszy. Sterowanie autopilotem odpowiada opcji
„Standard” w wierszu „Kierowanie korpusem lemieszy”.
Jeśli wyorywacz jest wyposażony w opcję Chicorée to na wyorywaczu znajduje się
dodatkowy czujnik rzędu. Aby kierowanie autopilotem mogło się przez nie odbywać,
w wierszu „Kierowanie korpusem lemieszy” należy wybrać opcję „Chicorée”. Podczas wyorywania Chicorée autopilot jest kierowany przez dodatkowy czujnik rzędowy
zamiast korpusu lemieszy.

autopilot
Stopień oś przednia

2

Stopień osie tylne

2

Tryb krzywej do biegu ochronnego w miejscu docelowym

Kierowanie korpusem lemieszy

Wyłącz
Chicorée
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6.11.4

Ustawianie czułości układu kierowniczego
Czas reakcji – i tym samym czułość układu kierowniczego – autopilota przedniej i tylnej osi można dopasowywać do danych warunków na terminalu R-Touch w menu
„Autopilot”, w wierszach „Oś przednia stopień” i „Osie tylne stopień” wybierając jeden
z 5 stopni dopasowanych optymalnie do konkretnych warunków (wartość na terminalu
R-Touch od 1 do 5).
Wówczas wartość 1 oznacza powolną reakcję i tym samym opóźnioną reakcję układu
kierowniczego, wartość 5 oznacza agresywną reakcję i tym samym bardzo bezpośrednie działanie układu kierowniczego maszyny.

autopilot
Stopień oś przednia

2

Stopień osie tylne

2

Tryb krzywej do biegu ochronnego w miejscu docelowym
Wyłącz

Kierowanie korpusem lemieszy

Standard

Włączenie „Trybu krzywej“ jest uzasadnione tylko w przypadku bardzo ostrych zakrętów. Wartości zapisane w „Trybie krzywej“ odpowiadają bardzo agresywnej reakcji
maszyny. To działanie poprawi sterowność na zakręcie. „Tryb krzywej” (7) można włączyć także w polu Kierowanie. Po wyłączeniu „Trybu krzywej” w polu, sterowność
będzie znów odpowiadała wartościom ustawionym w menu "Autopilot" w wierszu "Stopień przedniej osi" oraz w wierszu „Stopień tylnych osi”.

W menu „Autopilot“ w wierszu „Tryb krzywej do biegu ochronnego w miejscu docelowym“ można ustawić zachowanie trybu krzywej w autopilocie:
• „Wł”: tryb krzywej automatycznie aktywny, aż oś tylna osiągnie swoje ostateczne
położenie biegu ochronnego.
• „Wy”: tryb krzywej wyłącza się podczas przestawiania osi tylnej do ostatecznego
położenia biegu ochronnego.
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6.12

Podwozie „R-Balance”
System stabilizacji chwiejności
W stosunku do dotychczasowych podwozi z 3-osiowymi wyorywaczami buraków, w
maszynie chwiejność została zmniejszona o jedną trzecią. Powodem tego jest połączenie hydrauliczne między siłownikiem stabilizacyjnym w przedniej i tylnej osi z jednej strony, dzięki czemu nierówności podłoża, które oddziałują na koło na wysokości, tylko w 33 procentach są przenoszone na ramę - stabilizacja chwiejności podwozia. Poprzez redukcję chwiejności podwozia poprawia się jednocześnie prowadzenie
w rzędach i na głębokości przystawki wyorywacza, ponieważ rama jest ustawiona na
środku względem położenia obu osi.
W przypadku zwisania boku, różnica obciążeń między stroną wzniesienia a stroną
obniżenia jest równomiernie rozdzielona między przednią i tylnie osie – wyrównanie
nacisku na koła zapewnia lepszą przyczepność i długotrwałą ochronę gleby. Dzięki
połączeniu hydraulicznemu osi obciążenie rozmieszcza się zawsze równomiernie.
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6.12.1

Pole wyświetlacza Mechanizm jezdny na terminalu R-Touch
1

2

6

3
4
4
5

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Wskazanie pochylenia maszyny względem osi wzdłużnej
Wskazanie pochylenia maszyny względem osi poprzecznej
Wskazanie pozycji wahania osi przedniej
Wskazanie pozycji wahania osi tylnych
Wskazanie stanu systemu wahania
Wskazanie poziomu wysokości podwozia (średnia wartość obydwu osi)

Możliwe wskazania stanu:
System pochylania jest wyłączony, maszyna nie pochyla się aktywnie odpowiednio do
nierówności podłoża. Aktywacja podwozia (patrz Strona 219).

Automatyczny system pochylania jest włączony, maszyna automatycznie pochyla się
poziomo na osiach wahliwych odpowiednio do nierówności terenu.

Automatyczny system pochylania jest włączony, nierówności terenu nie mogą już być
więcej kompensowane przez system pochylenia. System pochylenia osiągnął kres
możliwości regulacji.
Maszyna jest pochylona ręcznie w prawo lub w lewo.

Maszyna jest pochylona ręcznie w prawo lub w lewo. System pochylenia osiągnął kres
możliwości regulacji.
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6.12.2

Aktywacja podwozia
Po starcie maszyny jest wyłączony system pochylania i regulacja podwozia. Miga
dioda LED w klawiszu
.
Pojawi się komunikat "System pochylania wyłączony"

:

po starcie silnika
jeśli automatyczny system pochylenia jest wyłączony
jeśli w menu Funkcje specjalne wiersz Regulacja podwozia NIE jest AKTYWNY
(patrz Strona 220).
Celem aktywacji podwozia w automatycznym systemie pochylania (opcja):
– Jechać szybciej niż 5 km/h,
– lub nacisnąć przycisk
.
Maszyna pochyla się aktywnie odpowiednio do nierówności podłoża. Poziom wysokości podwozia ustawia się do wartości zadanej.
Celem aktywacji podwozia przy ręcznym systemie pochylania:
– Jechać szybciej niż 5 km/h,
– lub jednocześnie nacisnąć przyciski

i

.

Maszyna ustawia się pionowo na osiach. Poziom wysokości podwozia ustawia się do
wartości zadanej.
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6.12.3

Menu Regulacja podwozia na terminalu R-Touch
Podwozie maszyny może być ustawiane na różne wysokości (np. celem czyszczenia
maszyny) w menu "Funkcje specjalne" podpunkt "Regulacja podwozia". Po wykonaniu
czyszczenia regulacja podwozia musi być ustawiona ponownie na "Aktywna".

Funkcje specjalne
B377 Ciśnienie paliwa
Pompa paliwa
Status centralnego smarowania

3425 mbar
Wyłącz
Auto

Start smarowania pośredniego
Czas smarowania centralne smarowanie
Status zmiany napędów wentylatorów

21 min
Auto

Zmiana napędów wentylatorów uruchomienie
Regulacja podwozia

Aktywne

NIEBEZPIECZEŃSTWO!
Niebezpieczeństwo śmiertelnych obrażeń podczas podnoszenia i opuszczania
maszyny.
Osoby przebywające w obszarze zagrożeń maszyny mogą zostać zakleszczone lub
nawet zmiażdżone.
– Uważać, aby w strefie zagrożenia nie przebywały żadne osoby.
– Przejść dokoła maszyny, aby upewnić się, że w strefie zagrożeń maszyny nie znajdują się niepożądane osoby lub przedmioty.
WSKAZÓWKA
W trakcie wyorywania regulacja podwozia musi być ustawiona na "Aktywna"! Jeśli nie
jest ona "Aktywna" to prędkość jazdy zostanie ograniczona do 5 km/h.

6.12.3.1

Regulacja podwozia "aktywna"
Wybor „Aktywny”
Gdy regulacja podwozia maszyny jest w trybie „Aktywny”, siłowniki podwozia osi tylnych wysuwają się w trybie "Ulica" w środku o 30%.
Siłowniki podwozia osi tylnych wysuwają się w trybie "Pole" w środku o 50%.
W przypadku ewentualnej nieszczelności podczas wyorywania system koryguje wysokość automatycznie.
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6.12.3.2

Regulacja podwozia "Ręcznie"
Wybór "Ręcznie"
W opcji „Ręcznie” można wsuwać lub wysuwać siłowniki stronami z lewej i z prawej
strony podwozia.
Przykład:
Podnieść maszynę z prawej strony, prawe siłowniki podwozia wysuwają się.
Nacisnąć i trzymać klawisz (25)
. Nacisnąć dodatkowo przycisk + (41) aby wysunąć prawe siłowniki podwozia, lub przycisk - (42) aby wsunąć prawy siłowniki podwozia.
Celem wysunięcia lub wsunięcia lewych siłowników podwozia zamiast przycisku (25)
nacisnąć przycisk (24)
.
Aby wysunąć lub wsunąć wszystkie siłownik nacisnąć i trzymać należy przyciski (24) i
(25). Przyciskiem + (41) i przyciskiem - (42) maszynę podnosi się lub obniża.

24

41

6.12.3.3

25

42

Regulacja podwozia "Całkiem u góry"
Wybór "Całkiem u góry"
Siłowniki podwozia osi tylnych wysuwają się całkowicie, maszyna podnosi się.
Ułatwia pracę pod maszyną
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6.12.3.4

Regulacja podwozia "Całkiem na dole"
Wybór "Całkiem na dole"
Siłowniki podwozia osi tylnych wsuwają się całkowicie, maszyna opada.
Ułatwia tankowanie maszyny

6.12.3.5

Regulacja podwozia „Tryb awaryjny”
Wybór „Tryb awaryjny”
W opcji „Tryb awaryjny” można wsuwać lub wysuwać siłowniki stronami z lewej i z prawej strony podwozia, dokładnie jak w opcji „Ręcznie” (patrz Strona 221). W opcji
„Tryb ręczny” prędkość jazdy, w przeciwieństwie do opcji „Ręcznie”, nie jest ograniczona do 5 km/h.
Zastosowanie trybu awaryjnego jest sensowne w przypadku awarii systemu pomiaru
drogi lub czujnika ciśnienia w podwoziu. Dzięki trybowi awaryjnemu podwozie można
ustawić ręcznie i kontynuować pracę bez trybu automatycznego.
Opcja „Tryb awaryjny” nie jest zapisywana podczas wyłączania zapłonu. Jeśli podczas
trybu awaryjnego wyłączy i ponownie włączy się zapłon, to regulacja podwozia automatycznie ustawia się na „Ręcznie”. Tryb awaryjny musi być za każdym razem świadomie wybrany przez kierowcę.
UWAGA
Zastosowanie trybu awaryjnego odbywa się na własne ryzyko i odpowiedzialność.
Szkody wynikające z zastosowania trybu awaryjnego nie są objęte gwarancją ani
rękojmią. W przypadku tego rodzaju uszkodzeń nie można zagwarantować świadczeń
pogwarancyjnych.

6.12.4

Ręczne pochylanie

24

25

NIEBEZPIECZEŃSTWO!
Niebezpieczeństwo śmiertelnych obrażeń podczas pochylania maszyny.
– Podczas pochylania maszyny, w strefie zagrożenia nie mogą znajdować się żadne
osoby!
(24) Nachylenie ręcznie w prawo
Gdy ten klawisz jest naciśnięty, lewe siłowniki podwozia wysuwają się a prawe siłowniki podwozia wsuwają się.
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(25) Nachylenie ręcznie w lewo
Gdy ten klawisz jest naciśnięty, prawe siłowniki podwozia wysuwają się a lewe siłowniki podwozia wsuwają się.
WSKAZÓWKA
W trybie pracy „Pole“ oraz w trybie pracy „Ulica“ jednoczesne naciśnięcie i przytrzymanie przycisków (24) oraz (25) powoduje, że można pionowo wypoziomować
maszynę na osiach wahliwych. Po wypoziomowaniu maszyny na terminalu R-Touch
pojawia się symbol
.

6.12.5

Automatyczne pochylanie (opcja)

23

(23) Nachylenie automatyka wyłącz/włącz:
Po naciśnięciu tego klawisza w trybie pracy "Pole", system automatycznego pochylania WŁĄCZA SIĘ (dioda LED świeci się). Maszyna automatycznie pochyla się na
osiach do poziomu. Podwozie może pochylić się maksymalnie na osiach o ok. 10 % z
każdej strony w prawo lub w lewo. Po powtórnym naciśnięciu tego przycisku automatyczny system pochylania ponownie WYŁĄCZA SIĘ. Dioda LED nie świeci się.
W trybie pracy „Ulica“ system pochylania automatycznie WYŁĄCZA się. Maszyna
ustawia się pionowo na osiach. Maszyna zostanie obniżona za pośrednictwem osi tylnych do wysokości transportowej 400 cm (30 %). Po wypoziomowaniu maszyny na
terminalu R-Touch pojawia się symbol
.
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6.12.6

Kompensacja siły odśrodkowej podczas nachylania
Nachylanie maszyny podczas jazdy po zakręcie można ustawić w menu „Ustawienia
podstawowe“ podmenu „Pozostałe“, w wierszu „Kompensacja siły odśrodkowej nachylenia“.
• "Wł.": Gdy maszyna jedzie po zakręcie, do maszyna pochyla się w kierunku skrętu,
aby przeciwdziałać sile odśrodkowej.
• "Wył.": Maszyna podczas jazdy po zakręcie nie nachyla się w kierunku skrętu. Nie
ma przeciwdziałania sile odśrodkowej.

Pozostałe
Minimalne obroty wyorywania

1100 1/min

Maksymalne obroty wyorywania

1500 1/min

Tryb automatycznego wyłączania
Tryb napęd jazdy
Interwał wycieraczki szyb
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Ostrzeżenie rezerwa paliwa

15 %

Ostrzeżenie rezerwa AdBlue

10 %

Nachylenie kompensacja siły odśrodkowej

Włącz
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6.13

Wyorywanie

6.13.1

Przygotowania do kopania
Przed przystąpieniem do prac związanych z kopaniem należy zapoznać się z miejscowymi warunkami odnośnie specyfiki gruntu i terenu.
Rozejrzeć się po wyorywanym polu i określić najlepsze miejsce do utworzenia kopca.
Przed rozpoczęciem pracy poinformować obecne osoby o najważniejszych przepisach dotyczących bezpieczeństwa pracy, w szczególności na temat bezpiecznych
odstępów. Koniecznie poinformować wszystkie osoby o tym, że kierujący maszyną
jest zobowiązany do natychmiastowego zatrzymania maszyny i wstrzymania pracy,
jeżeli do stref zagrożenia wejdą nieupoważnione osoby.
–
–
–
–
–

6.13.2

Włączyć tryb pracy „Pole“.
Rozłożyć koła podporowe (nie dotyczy R*SU).
Rozłożyć czujnik liści.
Rozłożyć talerz wyrzutnika liści (tylko w modelu RBS i RAS).
Rozłożyć zasobnik w położenie za pomocą mechanizmu automatycznego składania.

Tryb kopania
– Wjechać na pole powoli i ostrożnie, tak, aby maszyna znajdowała się idealnie
przed odliczonym rzędem.
– Wybrać jazdę przeorywania.
– Włączyć napęd maszyny.
– Ustawić minimalne i maksymalne obroty wyorywania (menu „Ustawienia podstawowe“, podmenu „Pozostałe“).
– Ustawić elementy czyszczące w pozycji podstawowej (taśma sitowa, gwiazdy
sitowe).
– Obniżyć trójpunkt i wjechać w pole.
– Wysokość ogławiacza oraz głębokość wyorywania natychmiast dostosować do
wymagań. Jednocześnie uważać, aby liście buraków ścinane były nieco nad wierzchołkami buraków i buraki cukrowe były całkowicie wyciągane z ziemi.
– Sprawdzić ustawienie dogławiacza, w razie potrzeby wyregulować.
– Spojrzeć do zasobnika z burakami i sprawdzić, czy wyorywanie spełnia wymagania dotyczące żądanej jakości. Jeżeli nie, natychmiast wprowadzić odpowiednie
korekty.
– Regularnie obserwując wyorywacz sprawdzać, czy maszyna jedzie prawidłowo
przez rząd. W przeciwnym razie tak skręcić tylną oś, aby korpus lemieszy znajdował się jak najbliżej środka drogi przesuwania.
Zazwyczaj w pierwszej kolejności odbywa się wyorywania poprzeczniaka, dzięki
czemu powstaje miejsce na kopiec z buraków. Następnie odbywa się jednokrotne
przeoranie uprawy, aby zapewnić sobie wystarczającą swobodę ruchu. Dokładny
sposób postępowania – jak już wielokrotnie wspomniano – jest zależny od lokalnych
warunków. W takim przypadku doświadczenie i umiejętności kierowcy są decydujące
dla wyniku kopania.
Podczas wyorywania zebrane z pola buraki cukrowe są magazynowane wstępnie
w zasobniku. Dwa czujniki ultradźwiękowe umieszczone w przedniej ścianie zasobnika (1x) oraz ponad tylną kratownicą zasobnika (1x) rozpoznają stan napełnienia i
w razie potrzeby zmieniają kierunek obrotów ślimaka w zasobniku, co umożliwia jak
najbardziej równomierne napełnienie zasobnika. Po napełnieniu zasobnika zebrane
buraki należy przeładować na jadący obok pojazd towarzyszący lub ułożyć w odpowiednim miejscu w formie kopca.
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6.14

Ogławiacz
Ogławiacz jest połączony z wyorywaczem. Połączenie z wyorywaczem jest realizowane z lewej i prawej strony przy pomocy pantografu. To gwarantuje, że niezależnie
od wyorywacza ogławiacz dopasowuje się do kształtu terenu.

Ogławiacz RASW, klapa ogławiacza u góry

Ogławiacz RASW, klapa ogławiacza u dołu
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Ogławiacz RISU

Ogławiacz RES
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6.14.1

Czujnik liści
Z przodu ogławiacza znajduje się czujnik liści. Czujnik liści jest prowadzony na pantografie i dostarcza sygnał dla autopilota.

Czujnik liści
Za pomocą łańcucha na czujniku liści następuje ograniczenie ruchu czujnika liści w
dół. Wyjmując klin (1) można dostosować długość łańcucha do wymagań w danym
momencie.

1
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Te 8 gumowych elementów amortyzujących (6) należy ustawić w taki sposób, aby
płozy (2) ledwie dotykały podłoża, jednak w żadnym razie nie mogą opierać się na
podłożu.
W tym celu należy:
– Zawiesić jak najkrótszy łańcuch (3) tak, aby płozy ślizgowe (2) znajdowały się
około 15 cm nad ziemią.
– Odkręcić z lewej/prawej strony po cztery śruby (4) z łbem sześciokątnym.
– Sprawdzić, czy rama czujnika liści przylega do śrub zderzakowych (5) w dole przy
przedniej szynie obudowy ogławiacza. W razie potrzeby ramę należy wcisnąć do
tyłu tak, aby przylegała do śrub zderzakowych.
– Dokręcić równomiernie z lewej i prawej strony cztery śruby (4) z łbem sześciokątnym.
– Przedłużyć łańcuch (3) na tyle, aby lekko zwisał, kiedy czujnik liści będzie znajdował się na tyle głęboko, że będzie dotykał rzędów buraków. Czujnik liści może być
transportowany w tej pozycji wyłącznie poprzez połączenie łącznie osiem elementów gumowych (6), które znajdują się w punktach obrotów.
WSKAZÓWKA
Z przodu na czujniku liści znajduje się elektroniczny czujnik kąta skrętu. W żadnym
wypadku nie wolno zmieniać ustawień tych elementów konstrukcyjnych, ponieważ
w przeciwnym wypadku należy czujnik na nowo wykalibrować.

3

4
4

5
4

5

4
6

2
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6.14.2

Wał ogławiacza
Wał ogławiacza odcina liście z buraka i szatkuje (w przypadku RIS i RES) lub wrzuca
je do kanału dla liści (w przypadku RBS). W opcji RAS można liście buraków przy
pomocy hydraulicznej klapy ogławiacza przenieść do kanału liści lub rozsiać je bezpośrednio na pole. Wał ogławiacza należy zawsze ustawiać w taki sposób, aby buraki,
które wystają najbardziej z ziemi, były prawie całkowicie ogławiane. W przypadku
przeciętnej wielkości buraka po odcięciu liści powinien pozostać fragment u nasady
rzędu 2-3 cm. Unikać sytuacji, kiedy wał ogławiacza będzie dotykał dużych kamieni
lub nawet powierzchni podłoża.
OSTRZEŻENIE
Ryzyko odniesienia obrażeń przez wyrzucane ciała obce!
Wskutek wysokich obrotów wału ogławiacza z urządzenia są wyrzucane z dużą siłą
obce elementy.
– Dlatego należy zawsze zachować zalecany bezpieczny odstęp.

Ogławiacz RISU – widok z dołu

Idealnie ustawiona wysokość ogławiacza
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Praca
Ogławiacz

6.14.2.1

Ustawić ilość obrotów wału ogławiacza

Obroty wału ogławiacza
W tym celu za pomocą przełącznika R-Select wybrać
funkcję.
Przycisk + = większa prędkość wału ogławiacza
Klawisz - = mniejsza prędkość wału ogławiacza,
Zalecane obroty wału ogławiacza

6.14.2.2

RBS

800-900 min-1

RIS i RAS

850-950 min-1

RES

780 (750-850) min-1

Kontrola wału ogławiacza
Pojawienie się na terminalu R-Touch symbolu
, oznacza przeciążenie głównego
napędu wyorywacza. Przyczyną pokazywania się tego symbolu jest, oprócz utrudnionych warunków wyorywania (rodzaj podłoża, ilość roślin itd.), zbyt duża prędkość
wyorywania oraz duża ilość liści.
Symbol ostrzegawczy znika po zredukowaniu prędkości wyorywania.
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6.14.2.3

Ustawić obroty walca czyszczącego (tylko przy RES)

Obroty wałka czyszczącego
W tym celu za pomocą przełącznika RSelect wybrać funkcję. Obroty walca
czyszczącego są zawsze mniejsze od
obrotów wału ogławiacza.
Klawisz + = zwiększenie prędkości
walca czyszczącego,
Klawisz - = zmniejszenie prędkości
walca czyszczącego

Zalecane obroty walca czyszczącego:

6.14.2.4

RES

Ustawianie wysokości walca czyszczącego (tylko w przypadku
RES)

Wysokość wałków czyszczących
W tym celu za pomocą przełącznika R-Select wybrać
funkcję. Nigdy nie ustawiać wałka czyszczącego niżej,
niż to konieczne.
Klawisz + = walec czyszczący wyżej,
Klawisz - walec czyszczący niżej,
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6.14.3

Ustawić głębokość ogławiacza

6.14.3.1

Ustawić głębokość ogławiacza kołami podporowymi (nie dotyczy
R*SU)
Po lewej i prawej stronie ogławiacza znajdują się oba koła podporowe. Koła przejmują
zadanie prowadnika głębokości wału ogławiacza.
Ustawioną głębokość ogławiacza odczytuje się na terminalu R-Touch.

1

(1)

Dźwignia blokująca koła podporowego:
- pozycji roboczej (2 pozycje ustawienia)
- pozycji transportowej
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Klawiszem krzyżowym (4) ustawić głębokość ogławiacza.
Przesunąć klawisz krzyżowy ukośnie do przodu w lewą/prawą stronę: koła podporowe
z lewej/prawej strony wyżej = liście są odcinane niżej.
Przesunąć klawisz krzyżowy ukośnie do tyłu w lewą/prawą stronę: koła podporowe z
lewej/prawej strony niżej = liście są odcinane wyżej.
W przypadku krótkiego naciśnięcia klawisza krzyżowego ustawianie jest realizowane
stopniowo, o jeden stopień w górę lub w dół.
Do bezpośredniego ustawiania o kilka stopni za jednym razem klawisz krzyżowy przesunąć na wybraną pozycję i trzymać w tej pozycji do momentu osiągnięcia odpowiedniego ustawienia.

4

Koło podporowe w pozycji wyorywania
UWAGA
Ryzyko uszkodzenia maszyny.
– W przypadku braku miejsca należy zawsze zwracać uwagę na to, aby przed podniesieniem trójpunktu koła kopiujące nigdy nie wjeżdżały w zbocza lub doły, ponieważ może do prowadzić do uszkodzenia zawieszenia kół kopiujących. Proszę używać układ dodatkowego podnoszenia ogławiacza (patrz Strona 240).

11
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Klawisz krzyżowy (4) wyposażono w następującą podwójną funkcję: W przypadku jednoczesnego naciśnięcia klawisza krzyżowego (4) i przycisku wielofunkcyjnego (11)
obie strony ogławiacza zmieniają swoją głębokość jednocześnie, niezależnie od tego,
w którą stronę zostanie przesunięty klawisz krzyżowy.
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6.14.3.1.1

Odciążenie ogławiacza (nie dotyczy R*SU)
Do równomiernego ogławiania buraków konieczne jest prowadzenie cały czas wału
ogławiacza na właściwej wysokości. Aby uniknąć zapadania się ogławiacza w ziemi
na mokrych lub bardziej miękkich podłożach, można go hydraulicznie odciążyć w taki
sposób, że koła podporowe nie będą prawie wywierały nacisku na podłoże.
Takie odciążenie ogławiacza jest realizowane za pośrednictwem siłownika odciążającego ogławiacza oraz współpracującego z nim akumulatora ciśnieniowego. Wartość
ciśnienia odciążającego odczytuje się na kolorowym terminalu.

3

(3)

Siłownik odciążający ogławiacz

1

(1)
(2)

2

Odciążenie ogławiacza- cićnienie- lewa strona
Odciążenie ogławiacza- cićnienie- prawa strona
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Dotknąć pól na panelu R-Touch, aby ustawić odciążenie ogławiacza. Ciśnienie odciążające ogławiacz ustawia się krokowo co 5 bar. Dolna granica wynosi około 30 bar.
Przycisk - = zmniejszenie ciśnienia zadanego,
Przycisk + = zwiększenie ciśnienia zadanego
Jeśli trzeba całkowicie zmniejszyć ciśnienie odciążające, najpierw ustawia się ciśnienie zadane na 30 bar. Jeśli po osiągnięciu tej wartości przytrzyma się klawisz -przez
kilka sekund, ciśnienie odciążania spadnie do 0 bar.
W przypadku ustawiania odciążenia ogławiacza obowiązują następujące wartości:
w modelu RBS oraz RAS 40-60bar, w modelu RIS 50-80bar oraz w modelu RES
45-65bar.
Regulację ciśnienia odciążania należy przeprowadzać w trakcie wyorywania na polu,
kiedy ogławiacz znajduje się we właściwej pozycji roboczej.
Jeżeli zaistnieje potrzeba ponownego ustawienia ciśnienia odciążającego ogławiacza,
to wartość ciśnienia pokazywana na terminalu R-Touch będzie podświetlana na pomarańczowo.
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6.14.3.2

Ustawić głębokość ogławiacza bez kół podporowych (tylko przy
R*SU)
Po lewej i prawej stronie ogławiacza znajdują się siłowniki. Siłowniki te przejmują
zadanie prowadzenia głębokości wału ogławiacza.
Ustawioną głębokość ogławiacza odczytuje się na terminalu R-Touch.

Klawiszem krzyżowym (4) ustawić głębokość ogławiacza.
Przesunąć klawisz krzyżowy ukośnie do przodu w lewą/prawą stronę: ogławiacz z lewej/prawej strony niżej = liście są odcinane niżej.
Przesunąć klawisz krzyżowy ukośnie do przodu w lewą/prawą stronę: ogławiacz z lewej/prawej strony wyżej = liście są odcinane wyżej.
W przypadku krótkiego naciśnięcia klawisza krzyżowego ustawianie jest realizowane
stopniowo, o jeden stopień w górę lub w dół.
Do bezpośredniego ustawiania o kilka stopni za jednym razem klawisz krzyżowy przesunąć na wybraną pozycję i trzymać w tej pozycji do momentu osiągnięcia odpowiedniego ustawienia.
4

11

Klawisz krzyżowy (4) wyposażono w następującą podwójną funkcję: W przypadku jednoczesnego naciśnięcia klawisza krzyżowego (4) i przycisku wielofunkcyjnego (11)
obie strony ogławiacza zmieniają swoją głębokość jednocześnie, niezależnie od tego,
w którą stronę zostanie przesunięty klawisz krzyżowy.
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6.14.3.3

Automatyka wysokości ogławiacza „R-Trim” (opcja)
R-Trim jest opcjonalną automatyką wysokości ogławiacza. Za pośreśrednictwem grzebienia czujnika Micro-Topper rejestrowane są wysokości wierzchołków ogłowionych
buraków. Za pomocą średnich wartości wysokości wierzchołków obliczony zostaje
profil wyskości. Wysokość wału ogławiacza dopasowuje się nieprzerwanie do tego
profilu. Dzięki temu zapobiega się ogłowieniu wierzchołków buraków np. przy zmianie z małych na duże buraki. W ten sam sposób unika się zbyt dużych łodyg liści przy
zmianie z dużych na małe buraki.

1
2
3
4
5
6

Normalne buraki - średnia wysokość wierzchołków
Duże buraki - duża wysokość wierzchołków
Normalne buraki - średnia wysokość wierzchołków
Małe buraki - mała wysokość wierzchołków
Czujnik kąta
Zdefiniowana wysokość ogławiacza

Automatykę tą można ustawić w 5 stopniach w menu „Ustawienia podstawowe”, podmenu "Przystawka" w wierszu „Poziom R-Trim”.
• W opcji "Wyłącz" automatyka ta zostaje dezaktywowana.
• Jeśli wybrany zostanie jeden ze stopni 1-5 to automatyka ta jest aktywna. Im wyższy wybrany stopień, tym większy jest odstęp, przy którym odcięte zostaną liście.

Przystawka
Dodatkowe podnoszenie ogławiacza
R-Trim
R-Contour
Poziom prowadzenia głębokości
Odstęp między rzędami
Przesuwanie boczne wyorywacza
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3
Wyłącz
3
45 cm
Auto

Praca
Ogławiacz
Jeśli funkcja "R-Trim" jest aktywna, to obydwie lewe strzałki wskazujące wysokość
ogławiacza zabarwione są na zielono.

Jeśli funkcja "R-Trim" spowoduje przestawienie wysokości ogławiacza, to obydwie
podwójne strzałki wskazujące wysokość ogławiacza zabarwione całkowicie są na zielono. Oprócz liczby ręcznie ustawianej wysokości ogławiacza pojawia się oznaczona
na zielono liczba, która wskazuje aktualną wysokość ogławiacza, wyregulowaną przez
R-Trim.

WSKAZÓWKA
Podczas kopania przy aktywnym R-Trim nie da się przestawić wysokości ogławiacza
ręcznie przy pomocy joysticka. Aby móc ustawić wysokość ogławiacza przy pomocy
joysticka R-Trim musi się znajdować z pozycji "Wyłącz".
Jeśli wyświetli się na panelu R-Touch widoczny obok sygnał ostrzegawczy, oznacza
to, że dogławiacz nie może się obniżyć całkiem w dół. Przyczyną takiej sytuacji są najczęściej ciała obce w strefie noża dogławiacza.
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6.14.4

Układ dodatkowego podnoszenia ogławiacza
Jeśli zajdzie potrzeba ręcznego podniesienia ogławiacza bez jednoczesnego podnoszenia wyorywacza, przytrzymać wciśnięty przycisk wielofunkcyjny (11) i pociągnąć
joystick do tyłu. Jednocześnie ogławiacz jest maksymalnie podniesiony przez siłowniki
odciążające ogławiacz. Układ dodatkowego podnoszenia jest wyłączany poprzez przesunięcie mini-joysticka (1) na krótko do przodu. Równocześnie aktywowany jest układ
regulacji ciśnienia odciążającego siłownika i ciśnienie odciążające ustawiane na pierwotną wartość.

11

Jeśli układ dodatkowego podnoszenia ogławiacza ma być aktywny przy każdym podnoszeniu trójpunktu, w menu „Ustawienia podstawowe“, podmenu „Przystawka“, w
wierszu „Aut. podnoszenie ogławiacza” należy wybrać opcję „Góra” lub „Środek“.
1

W przypadku ustawienia „Góra“ ogławiacz unosi się zawsze do oporu. Ma to sens
wtedy, gdy konieczny jest większy prześwit dogławiacza (niezbędne tylko wtedy, gdy
na przylądku pozostawia się głębokie ślady).
Przy ustawieniu "Środek" ogławiacz podnoszony jest podczas podnoszenia trójpunktu
przez dwa siłowniki odciążania ogławiacza mniej więcej do połowy. Umożliwia to ruchy
w dół i w górę i dzięki temu amortyzację wstrząsów, które powstać mogą podczas
jazdy na nierównej powierzchni przylądku.
Zalecenie:

Przystawka
Dodatkowe podnoszenie ogławiacza

Wyłącz

R-Trim

Wyłącz

R-Contour

Wyłącz

Poziom prowadzenia głębokości
Odstęp między rzędami
Przesuwanie boczne wyorywacza

3
45 cm
Auto

Należy korzystać z tej funkcji tylko wtedy, gdy jest to rzeczywiście konieczne. Aby
wyłączyć układ automatyczny, należy wybrać opcję „Wyłącz”.
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6.14.5

Ślimak liści (tylko w wariantach RBS/RAS)
Ślimak liści transportuje liście buraków z kanału dla liści do talerza wyrzutnika liści.
Napęd ślimak liści odbywa się przez silnik hydrauliczny z prawej strony. Obroty ślimaka liści są automatycznie powiązane z obrotami wału ogławiacza.
Przy zmianie kierunku głównego napędu wyorywacza ślimak liści obraca się do tyłu.

1

(1)

6.14.6

Ślimak liści

Hydrauliczna pokrywa ogławiacza (tylko w RAS)

Klapa ogławiacza
W tym celu za pomocą przełącznika RSelect wybrać funkcję.
Przycisk - = Opuszczenie klapy na dół =
ogławianie zintegrowane
Przycisk + = Podniesienie klapy do góry
= wyrzut liści w lewo
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Praca z ogławiaczem zintegrowanym
Podczas obniżania klapy ślimak liści oraz talerz wyrzutnika liści wyłączają się z niewielkim opóźnieniem.

Praca z wyrzutnikiem liści
Podczas podnoszenia klapy ogławiacza dołącza się automatycznie ślimak liści. Talerz
wyrzutnika liści obraca się z ustawioną prędkością.
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6.14.7

Talerz wyrzutnika liści

6.14.7.1

Złóż talerz wyrzutnika liści

Talerz wyrzutnika liści
W tym celu za pomocą przełącznika RSelect wybrać funkcję.
Klawisz + = rozłożenie do pozycji roboczej,
Klawisz - = złożenie w górę do pozycji
transportowej

OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo obrażeń podczas składania i rozkładania talerza wyrzutnika
liści. Ryzyko odniesienia obrażeń przez wyrzucane ciała obce!
Wskutek wysokich obrotów talerza wyrzutnika liści z urządzenia są wyrzucane z dużą
siłą obce elementy.
– Podczas składania talerza wyrzutnika liści zwracać uwagę na to, aby w obszarze
wychylenia talerza wyrzutnika liści nie przebywały żadne osoby.
– Dlatego należy zawsze zachować zalecany bezpieczny odstęp (promień 30 m) od
talerza wyrzutnika liści.
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6.14.7.2

Ustawienie obrotów talerza wyrzutnika liści
Talerz obrotowy wyrzutnika liści napędzany jest silnikiem olejowym.

Obroty talerz wyrzutnika liści
W tym celu za pomocą przełącznika RSelect wybrać funkcję.
Klawisz + = szybciej
Klawisz - = wolniej

Jeśli w poziomie 1 uruchomiony zostanie i przytrzymany przez kilka sekund klawisz to napęd talerza wyrzutnika liści zostanie wyłączony.

2
3

(2)
(3)

Regulator przepływu Notpin do regulacji awaryjnej obrotów lemiesza wibrującego (tylko w wariantach z RBS* oraz RAS)
Pokrętło ustawienia awaryjnego prędkości obrotowej talerza wyrzutnika liści
(tylko w wariantach z RBS*/RAS)
UWAGA

Pokrętło regulatora przepływu służące do ręcznego ustawienia awaryjnego obrotów
talerza wyrzutnika liści musi być zawsze całkowicie odkręcone (otwarte), w przeciwnym razie układ regulacji z kabiny operatora nie będzie funkcjonował.
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6.14.7.3

Stopień talerza wyrzutnika liści opróżnianie zasobnika
Jeśli w przypadku przeładowywania np. na jadący obok ciągnik prędkość obrotowa
talerza wyrzutnika liści ma zostać automatycznie zmniejszona, aby nie wyrzucać
liścia na jadący obok ciągnik, w menu „Ustawienia podstawowe“, podmenu „Zasobnik“, w wierszu „Talerz wyrzutnika liści stopień“ można wstępnie ustalić stopień talerza
wyrzutnika liści podczas przeładunku. Funkcja ta aktywuje się, gdy przy włączonym
napędzie maszyny taśma wyładowcza obniży się o ponad 10 %.

Zasobnik
Opóźnienie ślimak zasobnika

2s

Czas nadbiegu taśma wyładowcza

3s

Obroty silnika wyładunek kopiec
Obroty silnika wyładunek wyorywanie
Stopień wyrz. liści przy przeład.

9001/min
12001/min
Wyłącz
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6.14.8

Dogławiacz

6.14.8.1

Dogławiacz Micro-Topper 2 (w skrócie MT2)

Dogławiacz MT2 jest ogławiaczem wyposażonym w równolegle prowadzone noże
dogławiacza (dogławiacz równoległy). Ogławiacz usuwa nasadę liści, która pozostała
jeszcze na buraku po ogłowieniu liści. Należy zwrócić uwagę na to, aby nóż dogławiacza był zawsze odpowiednio naostrzony.
Grzebień dogławiacza unosi się i obniża, ponieważ buraki wystają z gleby na różną
wysokość. Odpowiednio do grzebienia prowadzony jest nóż dogławiacza. Dzięki
ruchom w górę i w dół siła cięcia jest automatycznie dopasowywana.
WSKAZÓWKA
We wszystkich burakach powinna zostać niewielka nasada liści, również w dużych
burakach, które wystają wysoko nad glebę.
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6.14.8.2

Ustawienie siły cięcia – MT2

Siła cięcia dogławiacza
W tym celu za pomocą przełącznika R-Select wybrać
funkcję.
Przycisk + = siła cięcia w dół = podniesienie rury nośnej
dogławiaczy,
Przycisk - = siła cięcia do góry = obniżenie rury nośnej
dogławiaczy
WSKAZÓWKA
Wskazówka dla osób zapoznanych ze standardowym ogławiaczem! Ustawienie siły
cięcia w MT2 odbywa się odwrotnie.
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Jeśli tor przestawienia ustawienia siły cięcia z siedzenia kierowcy nie jest wystarczający (np. w przypadku ekstremalnie wysoko lub nisko rosnących buraków lub w przypadku mocno zużytych grzebieni dogławiacza), można dzięki zmianie ustawień podstawowych dopasować go to zmienionych warunków.
Należy pamiętać o tym, że belkę nośną dogławiaczy można maksymalnie podnieść
tylko tyle, aby nóż dogławiacza w swojej najniższej pozycji sięgał do gleby.
Jeśli belka nośna dogławiaczy zostanie podniesiona wyżej, to nóż dogławiacza nie
będzie sięgał do głębiej osadzonych buraków. W związku z tym tego rodzaju buraki
nie zostaną całkowicie ogłowione. Aby dogławianie było optymalne, grzebienie dogławiacza należy ustawić tak, aby belka nośna dogławiacza podczas wyorywania znajdowała się w połowie jego toru ustawienia.

Tutaj musi istnieć jeszcze dodatkowa mała wolna przestrzeń
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6.14.8.3

Ustawienia podstawowe Grzebień dogławiacza
Grzebień dogławiacza można przesunąć w górę lub w dół po poluzowaniu trzech (SW
19) śrub z łbem sześciokątnym (1). Aby wszystkie grzebienie były ustawione równomiernie, należy posłużyć się oznakowaniami nastawczymi (2). Przy dokręcaniu śrub
nastawczych (1) grzebień dogławiacza (3) należy mocno i do oporu docisnąć do tyłu
zgodnie ze strzałkami.
1
1

1

3
2

Optymalny wynik ogławiania
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6.14.8.4

Ustawianie profilu blaszanego wlotowego z płozą wlotową (opcja)

Profil blaszany wlotowy z płozą wlotową
Płoza wlotowa posiada dwa sierpy (2), które służą do trzymania śrub noży podczas
ich wymiany.

7
4
1

2

2

Profil blaszany wlotowy na zębie 4
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Przy pomocy otworów podłużnych ustawia się nachylenie profilu wlotowego.
W celu ustawiania profil wlotowy posiada
7 zębów.
(1) = ustawienie 1
(4) = ustawienie 4
(7) = ustawienie 7
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Jako ustawienie podstawowe przewidziane jest ustawienie (4). Przy "śpiących" burakach, suchych, zwisających liściach można ustawić profil wlotowy na płasko (ustawienie 4-7). Zwrócić należy przy tym uwagę na to, aby przy obniżeniu profilu wlotowego
płoza wlotowa też była niżej niż nóż. Ten profil blaszany można ustawiać tak nisko,
aby również były ogłowione nisko siedzące buraki. Przy dobrym plonie z dużą ilością
liścia profil wlotowy można ustawić wyżej (ustawienie 1-4) celem lepszego przepływu
masy liści. Tutaj nie ma żadnych szczególnych zaleceń. Jako uniwersalne ustawienie
sprawdziło sią w wielu testach "ustawienie 4". Natomiast pozostałe ustawienia przewidziane są w pierwszej linii do ekstremalnych warunków.

Profil blaszany wlotowy seria
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6.14.8.5

Obciążenie sprężyną, kąt cięcia dogławiacza (micro-topper 2)
Dzięki przestawieniu sprężyny (2) wbudowanej w dogławiacz, można zmienić nacisk
wywierany na dogławiacz. Takie rozwiązanie może okazać się konieczne przy bardzo miękkim podłożu. Jeśli nacisk sprężynowy jest przy miękkim lub bardzo pulchnym
podłożu za wysoki, dogławiacz może przewracać buraki zamiast je dogławiać. Z drugiej strony, należy przy wysokiej prędkości wyorywania mocniej obciążyć dogławiacz,
aby nóż można było odpowiednio szybko ustawiać w optymalnej pozycji cięcia.
Na uprawach buraków z występującymi lukami oraz płytko rosnącymi i wystającymi
wysoko z podłoża burakami w żadnym razie nie wolno ustawić za dużego nacisku na
dogławiacz, ponieważ wtedy buraki będą przewracane przez dogławiacz. Te buraki
nie będą wówczas częściowo zbierane przez wyorywacz. Skutkiem będą straty podczas wyorywania.
1

2

Micro-Topper 2
Obracając zamek naprężający (1) można nieco zmienić kąt cięcia.
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6.15

Wyorywacz

Wyorywacz z dwoma wahaczami dolnymi i jednym wahaczem górnym (stąd nazwa
"trójpunkt") jest zamontowany na maszynie za pomocą trójkąta łączącego.
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2

3

1

(1)
(2)
(3)

Wał kopiujący/koło kopiujące
Korpus lemieszy
Walce wyorywacza

Cały wyorywacz (lemiesz wyorywujący, łopatki, wał kopiujący, walce wyorywacza,
walec czyszczący) jest napędzany hydraulicznie.
Wszystkie wyorywacze dotyczy następująca zasada:
Walce wyorywujące od jeden do sześć są napędzane lewą przednią przekładnią
wyorywacza. Dwa krótkie walce wyorywujące po prawej stronie są napędzane prawą
tylną przekładnią wyorywacza.
Dwa krótkie walce wyorywujące po lewej stronie są napędzane lewą tylną przekładnią
wyorywacza. We wszystkich wyorywaczach można wybierać kierunek obrotu ostatniego wałka wyorywacza z fotela kierowcy. Daje to efekt walca czyszczącego. W ten
sposób uzyskuje się lepsze czyszczenie.
Głębokość roboczą lemiesza wyorywującego (regulacja głębokości lemiesza) oraz
odległość walców wyorywacza od podłoża (regulacja wysokości biegu walców) można
ustawić wygodnie z fotela kierowcy.
Przenoszenie siły pomiędzy napędem i długimi walcami wyorywacza następuje za
pośrednictwem poliamidowego złącza wtykowego. Takie złącze jest zamontowane we
wszystkich walcach wyorywacza.
W ramach wyposażenia specjalnego, wyorywacz może zostać wyposażony w walce
wyorywacza, które mają większą średnicę niż walce standardowe. Powoduje to
znaczne zmniejszenie strat w przypadku małych buraków cukrowych. Jednocześnie
zmniejsza się oddzielanie gleby w wyorywaczu.
Wał kopiujący prowadzi lemiesz wyorywujący na ustawioną głębokość i wspomaga
równocześnie transport buraków z wyorywacza na walce wyorywacza za pomocą
dociągu (trzy stabilne łopaty gumowe, po jednej na każdy rząd buraków).
Wał kopiujący jest napędzany z obu stron hydraulicznie. Obroty wału kopiującego
zależą od prędkości jazdy, jednak kierowca może je zmienić.
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6.15.1

Ustawianie obrotów wału kopiującego

Obroty koła kopiujące
W tym celu za pomocą przełącznika
R-Select wybrać funkcję. Naciskając
przycisk + lub przycisk - na elemencie
obsługi można wyregulować stosunek
obrotów wału kopiującego do prędkości
jazdy.
Przycisk + = szybszy ruch wału kopiującego,
Przycisk - = wolniejszy ruch wału kopiującego
Po uzyskaniu stopnia 10 zwolnić przycisk +, a następnie nacisnąć na co najmniej trzy
sekundy, jeśli osiągnięty zostanie stopień „Maks“. Stopień „Maks.“ osiąga najwyższą
prędkość napędu hydraulicznego.
Na poziomie "STOP" wał kopiujący obraca się swobodnie na ziemi, bez napędu
W stopniach 1-10 wał kopiujący pracuje zawsze z większą prędkością na podłożu, niż
aktualna prędkość jazdy maszyny.
Aby jak najbardziej zredukować zużycie kół kopiujących stopień wału kopiującego
powinien być zawsze jak najniższy. (zalecany stopień 1 jest najczęściej wystarczający.)
Podczas wyorywania prędkość minimalna walca kopiującego wynosi zawsze co najmniej 3 km/h, nawet przy niższym stopniu walca kopiującego.
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6.15.2

Prowadnik głębokości
Na wyorywaczu znajduje się na wale kopiującym siedem kółek kopiujących. Jak sama
nazwa wskazuje, funkcja tych kół nie polega na podtrzymywaniu wyorywacza, a jedynie na delikatnym sprawdzaniu powierzchni podłoża. Z tego względu wyorywacz jest
w dużej mierze podtrzymywany przez siłowniki trójpunktowe znajdujące się pomiędzy
podwoziem a główną ramą wyorywacza. Oba te siłowniki sterowane są za pomocą
elektronicznego bloku zaworowego.
Automatyczny prowadnik głębokości aktywuje się samoczynnie w momencie, gdy
wał kopiujący dotknie ziemi. Na panelu R-Touch pojawi się symbol
. Jeśli maszyna
zostanie zatrzymana podczas wyorywania powoduje to przerwanie pracy automatyki głębokości. W momencie gdy maszyna ruszy, automatyka prowadnika głębokości
wznowi pracę.
Licznik hektarów liczy wyorywaną powierzchnię tylko wtedy, gdy automatyka prowadnika głębokości jest aktywna.

Przystawka
Dodatkowe podnoszenie ogławiacza

Środek

R-Trim

Wyłącz

R-Contour

Wyłącz

Poziom prowadzenia głębokości
Odstęp między rzędami
Przesuwanie boczne wyorywacza

3
45 cm
Auto

Czułość regulacji można ustawiać w menu „Ustawienia podstawowe”, podmenu "Przystawka" w wierszu „Prowadnik głębokości stopień” w 5 stopniach.
Jeśli przy podnoszeniu trójpunktu wyświetli się na panelu R-Touch jeden z obu sygnałów ostrzegawczych przedstawionych po boku, wał kopiujący nie może się obniżyć całkiem w dół. Przyczyną takiej sytuacji są ciała obce w strefie zawieszenia wału kopiującego.
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3

2

1

(1)

Nigdy nie zmieniać ustawienia!

(2)
(3)

Siłownik regulacji wysokości
biegu walców
Sprężyna naciskowa

WSKAZÓWKA
Jeśli zmieni się długość zespołu drążków (1) względem potencjometrów na wyorywaczu, to układ elektroniczny będzie odbierał nieprawidłowe sygnały i nie będzie działał
prawidłowo.
Po obu stronach wyorywacza, po lewej i prawej stronie wrzeciona, znajduje się sprężyna naciskowa (3), która dodatkowo obciąża wał kopiujący. W razie potrzeby, np.
z powodu bardzo mokrego podłoża, nacisk sprężyny można zredukować do zera
(odkręcić nakrętkę zabezpieczającą).
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6.15.3

Ustawienie głębokości wyorywania
Jak już wielokrotnie wspomniano, w przypadku tego rodzaju prac firma ROPA nie
może udzielić ogólnych zaleceń. Na wynik wyorywania największy wpływ ma doświadczenie i wiedza rolnicza kierowcy, ponieważ ustawienia maszyny są uzależnione tylko
i wyłącznie od lokalnych warunków.
Głębokość wyorywania powinna być ustawiona tak, aby podczas zbierania buraków
ich nie uszkadzać. Jak tylko na walcach wyorywacza pojawią się buraki, których dół
jest uszkodzony, należy na odpowiednim rzędzie zwiększyć głębokość lemieszy (głębsze wyorywanie).
W przypadku bardzo luźnej i podatnej na siew gleby, należy wyorywać głębiej, niż jest
to bezwzględnie konieczne. W ten sposób uzyska się znacznie większą ochronę buraków w trakcie ich czyszczenia, bo w układzie czyszczenia gwiazdami występuje jeszcze wystarczająca ilość gleby. Ta gleba zapewnia określony efekt tłumienia i pomaga
unikać uszkodzenia buraków.
W przypadku bardzo lepkiej gleby głębokość wyorywania powinna być możliwie niska.
Dzięki temu elementy czyszczące będą w mniejszym stopniu obciążane ziemią, której
ilość jest już i tak stosunkowo duża. W takim przypadku zbyt duża głębokość wyorywania może prowadzić do większego zanieczyszczenia buraków, czego skutkiem
będzie mniejsza zdolność przerobowa maszyny.
Ustawienie głębokości wyorywania odbywa się w różnych miejscach:
– Ustawienie wysokości biegu walców
– Ustawianie głębokości lemieszy, w niektórych warunkach różniące się od ogólnego
ustawienia dla poszczególnych rzędów (nierówność terenu itp.)
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6.15.4

Ustawienie wysokości biegu walców

Wysokość biegu walców - u dołu

Wysokość biegu walców - u góry
Prawidłowe ustawienie wysokości biegu walców spełnia dwie funkcje:
Zapewnienie optymalnego przepływu buraków. Zalecamy prowadzenie biegu walców jak najwyżej nad powierzchnią pola. Maksymalna wysokość jest przekroczona
wtedy, gdy podczas wyorywania nastąpi zakłócenie przepływu buraków z lemiesza
wyorywującego do pierwszego walca wyorywacza.
Prowadzenie walców wyorywacza na prawidłowej wysokości. W przypadku podłoża
o różnym stopniu zbicia osiadanie wału kopiującego na różną głębokość w glebę
można wyrównać regulując wysokość wału kopiującego. Walce wyorywacza należy
prowadzić możliwie na tej samej wysokości nad glebą, co w przypadku osiadania
wału kopiującego na różną głębokość w glebę nie zawsze jest możliwe.
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Informacja o wysokości biegu walców wyświetlana jest na kolorowym panelu R-Touch.

5

Regulacja wysokości walca następuje poprzez poprzeczne przesunięcie lub pociągnięcie klawisza krzyżowego (5) na joysticku.
W przypadku krótkiego naciśnięcia klawisza krzyżowego ustawianie jest realizowane
stopniowo, o jeden stopień w górę lub w dół.
Do bezpośredniego ustawiania o kilka stopni za jednym razem klawisz krzyżowy przesunąć na wybraną pozycję i trzymać w tej pozycji do momentu osiągnięcia odpowiedniego ustawienia.
Klawisz krzyżowy (5) wyposażono w następującą podwójną funkcję: W przypadku jednoczesnego naciśnięcia klawisza krzyżowego (5) oraz przycisku wielofunkcyjnego (11)
zmienia się ustawienie wysokości biegu walców po obydwu stronach jednocześnie,
niezależnie od tego, w którą stronę zostanie przesunięty klawisz krzyżowy.

11
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Odstęp pomiędzy pierwszym walcem wyorywacza i lemieszem da się szybko i lekko
przestawić skręcając obydwa wrzeciona biegu walców (odstęp do lemiesza zmniejsza się) lub rozkręcając je (odstęp do lemiesza powiększa się). Po takim przestawieniu należy skontrolować odstęp prowadnika taśmy sitowej od ostatniego walca wyorywacza i ewentualnie go dopasować, gdyż nie zmienia się on automatycznie.
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6.15.5

Ustawianie głębokości lemiesza

Głębokość lemiesza płasko

Głębokość lemiesza głęboko
Za pomocą regulacji głębokości lemiesza ustawia się wysokość lemiesza względem
pierwszego walca wyorywacza. Rezultatem tej regulacji jest głębokość, na której prowadzony jest lemiesz w ziemi.
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Przegląd

1

2
6

10

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

8

7

9
Wszyst. aktyw.

RESET

R-CONTOUR

3

4

5

Obszar wyświetlania wyorywacz/ogławiacz
Obszar wyświetlania ustawianie pojedynczych rzędów
Pole "Wszystkie aktywne"
De aktywacji wszystkich rzędów
Pole "RESET"
Głębokość ustawia się ostatnią, wspólną dla wszystkich rzędów głębokość
Pole "R-CONTOUR" (patrz Strona 266)
Włączanie lub wyłączanie automatycznego ustawiania głębokości lemieszy
aktywne (zielone pole)
nieaktywne (białe pole)
Automatyczna regulacja głębokości skorygowała się w górę od wartości zadanej 6
Automatyczna regulacja głębokości skorygowała się w dół do wartości zadanej 6, np droga dojazdowa
Płytsze ustawienie głębokości lemiesza
Głębsze ustawienie głębokości lemiesza
Wskazanie głębokości lemiesza
Automatyczne ustawienie głębokości lemiesza wyłączone (biała strzałka
podwójna)
Automatyczne ustawienie głębokości lemiesza włączone (tylko lewa zielona
strzałka)
Automatyczne ustawienie głębokości lemiesza aktywne (zielona podwójna
strzałka)
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Synchroniczna regulacja głębokości lemiesza dla wszystkich rzędów
Regulacja odbywa się za pomocą przycisków (12) i (13) na joysticku.
(12) Wszystkie korpusy lemieszy podnieść w górę (płytkie wyorywanie)
(13) Wszystkie korpusy lemieszy opuścić w dół (głębokie wyorywanie)

12
13

Jeśli wszystkie rzędy wyorywane są z tą samą głębokością lemieszy to głębokość
wyorywania pokazywana jest w obszarze wyświetlania wyorywacz/ogławiacz.
Różniące się głębokości lemiesza dla poszczególnych rzędów wyświetlane są natomiast tylko na obszarze wyświetlania zmiany pojedynczych rzędów. Przy różnych głębokościach lemiesza dla poszczególnych rzędów wskaźnik dotyczący głębokości w
obszarze wyświetlania wyorywacz/ogławiacz wygasa.
Przy synchronicznej zmianie głębokości lemiesza różnice wysokości pojedynczych
lemieszy nie ulegają zmianie.

Obszar wyświetlania wyorywacz/
ogławiacz
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Wszyst. aktyw.

RESET

R-CONTOUR

Wszyst. aktyw.

RESET

R-CONTOUR

Obszar wyświetlania ustawianie
pojedynczych rzędów
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Tryb zmiany głębokości lemiesza pojedynczego rzędu
1

Przytrzymać przycisk wielofunkcyjny (11) przesuwając jednocześnie mini-joystick (1) w
prawo/lewo. W ten sposób dokonuje się wyboru danego rzędu (14).
Przyciskiem (12) kopać płyciej lub (13) kopać głębiej zmienia się głębokość lemiesza
dla danego rzędu.
14

11
12
13

3
Wszyst. aktyw.

RESET

R-CONTOUR

Z trybu ustawiania pojedynczych rzędów wchodzi się:
– naciskając jednocześnie przyciski (12) i (13) na joysticku
– dotykając pola "Wszystkie aktywne" (3)
– jeśli w ciągu 5 sekund nie wykona się żadnej regulacji
Ustawianie rzędów następuje ponownie synchronicznie. Stosunek wysokości wszystkich rzędów nie ulega zmianie.
Ustawianie wszystkich rzędów na jedną wspólną głębokość lemiesza
– przez podniesienie trójpunktu oraz aktywację innego sposobu kierowania. W taki
sposób można trójpunkt podnieść w dowolnym momencie i przez chwilę jechać
wstecz, bez zmiany głębokości lemiesza.
– dotykając pola przycisku "RESET" (4).
Głębokość ustawia się ostatnią, wspólną dla wszystkich rzędów głębokość.
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Automatyczne ustawianie głębokości lemieszy "R-Contour"
Aby optymalnie skompensować nierówności terenu w obrębie szerokości pracy
można automatycznie ustawić głębokość lemiesza dla każdego pojedynczego rzędu
z osobna. Sygnał dopasowania głębokości lemiesza jest dostarczany przez czujniki
ultradźwiękowe (15) na belece dogławiacza. Czujniki ultradźwiękowe są regularnie
oczyszczane z zabrudzeń za pomocą sprężonego powietrza.
WSKAZÓWKA
Podczas standardowych prac konserwacyjnych dokonywanych przy dogławiaczach
należy oczyścić stronę czołową czujników ultradźwiękowych wilgotną ścierką.
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10

Wszyst. aktyw.

RESET

R-CONTOUR

5

Celem włączenia automatycznego ustawiania głębokości lemiesza nacisnąć należy
pole "R-CONTOUR" (5). Na panelu R-Touch pojawia się zielone pole, a przy wskazaniu głębokości lemiesza (10) w obszarze wyświetlania wyorywacz/ogławiacz lewa
strzałka ma kolor zielony. Automatyczne ustawienie głębokości lemiesza jest włączone, ale jeszcze nie aktywne.
Gdy włączone jest automatyczne ustawianie głębokości lemiesza, opuszczony jest
trójpunkt i aktywny jest prowadnik głębokości, rozpoczyna się analiza czujników ultradźwiękowych. Po automatycznym dopasowaniu głębokości lemiesza, podwójna
strzałka (10) będzie całkowicie zielona.

Automatyczne ustawienie głębokości
lemiesza włączone

Automatyczne ustawienie głębokości
lemiesza aktywne
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Ustawianie czułości trybu automatycznego ustawiania głębokości lemieszy "RContour"

Przystawka
Dodatkowe podnoszenie ogławiacza

Środek

R-Trim

Wyłącz

R-Contour

3

Poziom prowadzenia głębokości

3

Odstęp między rzędami
Przesuwanie boczne wyorywacza

45 cm
Auto

Czułość dopasowywania można ustawiać w 5 stopniach w menu „Ustawienia podstawowe”, podmenu "Przystawka" w wierszu „R-Contour”.
Wyłącz
=

Przełącznik R-Contour jest wyłączony

1

=

Regulacja dużej różnicy wysokości o 1 krok głębokości lemiesza

3

=

Regulacja średniej różnicy wysokości o 1 krok głębokości lemiesza

5

=

Regulacja małej różnicy wysokości o 1 krok głębokości lemiesza
WSKAZÓWKA

Przestawienie rury nośnej dogławiaczy nie ma żadnego wpływu na automatyczną
regulację głębokości lemieszy, decydujące znaczenie mają tu zmierzone odstępy między czujnikami ultradźwiękowymi.
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6.15.6

Lemiesze wyorywujące
Za pomocą lemieszy wyorywujących następuje rozerwanie podłoża i wybranie buraków cukrowych z gleby. Każdy lemiesz wyorywujący jest przymocowany do uchwytu
lemiesza za pomocą dwóch śrub. Zwykle lemiesze wyorywujące (1) przymocowane są
przez górny otwór (5) uchwytu mocującego lemiesz.
Firma ROPA oferuje "otwarte" i "zamknięte" lemiesze dla różnych warunków glebowych. Są one do nabycia z lub bez Widia (stop twardy). Otwartą wersję zalecamy do
ciężkich, lepkich gleb i dużych buraków. Dla piaszczystych gleb i małych buraków
zalecamy natomiast wersję zamkniętą. Co prowadzi do najlepszych zbiorów decydują
jednak wyłącznie próby i doświadczenia z praktyki.
Wersja
otwarta
(standard)

Wersja
otwarta
(z Widia)

Wersja
zamknięta
(standard)

Wersja
zamknięta
(z Widia)

ROPA nr art.
Lemiesz
wyorywujący prawy

207019810

207019800

207020010

207020000

Lemiesz
wyorywujący
lewy

207019910

207019900

207020110

207020100

W celu ustawienia odległości lemieszy można przymocować oryginalne lemiesze ROPA do wyboru do jednego z trzech otworów Unibolt (3). Najlepiej nadaje
się do tego środkowy otwór z numerem 2. Celem umocowania lemiesza w otworze 2 lub 3 przestawić należy odpowiednio także przedłużenia lemieszy (2) ROPA
nr art. 120699002 lub 120699102. Przedłużeń lemieszy nie stosuje się, jeśli lemiesze
mocowane są w otworze 1. Odstęp pomiędzy przedłużeniem lemiesza i lemieszem
powinien być jak najmniejszy.
Producent nie może dać żadnego ogólnego zalecenia w tym względzie.
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4

3
1

(1)
(2)
(3)

Lemiesz wyorywujący
Przedłużenie lemieszy
Śruba Unibolt

6

2

(4)
(5)
(6)

5

Górny otwór
Dolny otwór
Osłony ślizgowe

UWAGA
Ryzyko uszkodzenia maszyny.
Za pomocą przedniej śruby lemiesza mocuje się dodatkowy kątownik podlegający
zużyciu (6). Chroni on lemiesz przed zużyciem, przede wszystkim w przypadku bardzo głębokiego wyorywania i częściowo zużytych lemieszach wyorywujących.
– Należy niezwłocznie wymienić zużyty lemiesz wyorywujący.
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6.15.7

Ustawianie obrotów lemiesza wibrującego
W wielu przypadkach sensownym rozwiązaniem jest wprowadzenie lemieszy w ruch
wibrujący w trakcie wyorywania. Ten ruch wibrujący powstaje na napędzanym hydraulicznie wale mimośrodowym.

Obroty lemiesz wibrujący
W tym celu za pomocą przełącznika R-Select wybrać
funkcję.
Przycisk + = wyższe obroty lemiesza wibrującego
Przycisk - = niższe obroty lemiesza wibrującego
Po osiągnięciu stopnia 1 ruch wibracyjny lemieszy można całkowicie wyłączyć
poprzez puszczenie przycisku - i ponowne kilkusekundowe wciśnięcie.
Po wyłączeniu prowadnika głębokości wyłącza się również ruch wibracyjny lemieszy.
Drgania włączają się po ponownym uruchomieniu prowadnika głębokości.
WSKAZÓWKA
Funkcja czyszczenia lemieszy:
Funkcja czyszczenia lemieszy działa także przy wyłączonym napędzie maszyny.
Po naciśnięciu i trzymaniu przycisku
maksymalnych obrotach.

napęd lemieszy wibrujących porusza się na

WSKAZÓWKA
Aby zużycie lemieszy było możliwie niskie, należy ustawić możliwie najniższe obroty
lemiesza wibrującego.
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2
3

(2)
(3)

Regulator przepływu Notpin do regulacji awaryjnej obrotów lemiesza wibrującego (tylko w wariantach z RBS* oraz RAS)
Pokrętło ustawienia awaryjnego prędkości obrotowej talerza wyrzutnika liści
(tylko w wariantach z RBS*/RAS)

Regulator przepływu można ustawić za pomocą pokrętła awaryjnego.

Na ilustracji widać napęd lemiesza wibrującego
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6.15.8

Zabezpieczenie przed kamieniami
Każdy korpus lemiesza jest ruchomo zawieszony za pośrednictwem ramy wychylnej
(1). Korpus lemiesza utrzymywany jest przez cylinder regulacji głębokości (2) na ustawionej głębokości lemiesza. Jak tylko lemiesz wyorywujący trafi na kamień w glebie,
korpus lemieszy może uciec do góry i w ten sposób pokonać przeszkodę. W takiej
sytuacji olej hydrauliczny z cylindra regulacji głębokości lemiesza jest wypychany do
zbiornika ciśnieniowego (3). Po pokonaniu przeszkody, olej ze zbiornika ciśnieniowego dociska lemiesz wyorywujący z powrotem do podłoża.

3

2

1

(1)
(2)
(3)

Rama wychylna
Cylinder regulacji głębokości lemiesza
Zbiornik ciśnieniowy
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1

2

1

UWAGA
Ryzyko uszkodzenia wyorywacza.
• Podczas wyorywania należy obserwować cylindry regulacji głębokości lemiesza.
• Jeśli cylindry te na twardym podłożu pozbawionym kamieni często się poruszają,
należy zwiększyć ciśnienie zabezpieczające przed kamieniami.
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6.15.9

Ustawianie ciśnienia zabezpieczającego przed kamieniami
Wskazanie na terminalu R-Touch uwidacznia, z jakim ciśnieniem naprężony jest układ
zabezpieczający przed kamieniami. Zalecamy ciśnienie ok. 30 bar, w przypadku bardzo twardego podłoża do maks. 50 bar. Nie wolno przekraczać tej wartości, ponieważ
w przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia wyorywacza. Dotknąć pola na panelu
R-Touch, aby ustawić ciśnienie zabezpieczające przed kamieniami.
Klawisz + = podwyższenie ciśnienia,
Klawisz - = obniżenie ciśnienia,

W przypadku ewentualnego spadku ciśnienia, ciśnienie zabezpieczające przed kamieniami dostosowuje się podczas wyorywania automatycznie bez interwencji kierowcy.
WSKAZÓWKA
W celu całkowitej redukcji ciśnienia należy je najpierw zmniejszyć do ciśnienia minimalnego (ok. 30 bar). Jeśli po uzyskaniu ciśnienia minimalnego zwolni się przycisk - a
następnie naciśnie się go przez kilka sekund, ciśnienie zabezpieczające przed kamieniami całkowicie redukuje się. Na terminalu R-Touch wyświetli się wówczas wartość
„0 bar“.
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6.15.10

Prowadnica korpusów lemieszy (prowadnica liniowa)
Korpusy lemieszy są tak zamontowane na centralnym wale, że można je z osobna
przesuwać. Zakres przesuwu wynosi do 70 mm. Jest on niezbędny do tego, aby optymalnie dostosować korpusy lemieszy do rzędów buraków. Cała prowadnica lemieszy jest wypełniona olejem. Na każdym korpusie lemieszy znajduje się przezroczysty
wskaźnik poziomu oleju (1). Podczas wyorywania należy pamiętać o tym, aby wskaźniki były stale napełnione olejem. Jak tylko poziom oleju na wskaźniku opadnie, należy
go uzupełnić.

1

2

(1)
(2)
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6.15.11

Kierowanie korpusem lemieszy

2

2
1
1

(1)
(2)

1

1

Drążek kierowania korpusem lemieszy
Czujnik kierowania korpusem lemieszy

Dokładna pozycja prowadnic liniowych wszystkich korpusów lemieszy ustalana jest
poprzez zespół drążków (1) oraz czujników (2) (z wyjątkiem zewnętrznych z prawej
i z lewej strony). Przednią osią maszyny można kierować najczęściej autopilotem za
pomocą sygnału, który czujniki pozycji korpusów lemieszy wysyłają do komputera
(kierowanie korpusem lemieszy). Szczegółowe wyjaśnienie znajduje się w rozdziale
„Kierowanie” (patrz Strona 211).
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6.15.12

Ustawienie obrotów walców wyorywacza

Obroty walców wyorywacza
Obroty walców wyorywacza jeden do sześć można
regulować w dziesięcio-stopniowej skali. W tym celu za
pomocą przełącznika R-Select wybrać funkcję.
Klawisz + = większa prędkość walca wyorywacza
Klawisz - = mniejsza prędkość walca wyorywacza
Jeśli po uzyskaniu stopnia 10 zwolni się przycisk +, a następnie naciśnie go na co najmniej trzy sekundy, to osiągnięty zostanie stopień „Maks“. Stopień „Maks.“ osiąga najwyższą prędkość napędu hydraulicznego.
Aby całkowicie zatrzymać walce wyorywacza, należy najpierw zmniejszyć prędkość
do stopnia 1. Jeśli po osiągnięciu tego stopnia zwolni się przycisk - a następnie naciśnie przez kilka sekund, walce wyorywacza zatrzymają się. Na terminalu R-Touch
wyświetli się stopień „STOP“. Kierowca nie może ustawić obrotów 7. walca wyorywacza. Jest ona bowiem zależna od obrotów wału ogławiacza.
Ciśnienie w napędzie hydraulicznym walców wyorywacza jest stale kontrolowane. W
przypadku przekroczenia jednej z granic ciśnienia miga symbol ostrzegawczy
. Jednocześnie włącza się brzęczyk.
Napęd walców wyorywacza od 1 do 6 wyposażony jest w silnik hydrauliczny o zmiennej chłonności. Jeśli napęd przy wysoko ustawionych obrotach walców wyorywacza
byłby za ciężki, to silnik ten dopasowuje swoje obroty do maksymalnie stojącej do dyspozycji mocy roboczej.
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8

7

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

6

5

4

3

2

1

Walec wyorywacza 1
Walec wyorywacza 2
Walec wyorywacza 3
Walec wyorywacza 4
Walec wyorywacza 5
Walec wyorywacza 6
Walec wyorywacza 7
Silnik hydrauliczny walców wyorywacza 1-6
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6.15.13

Zmiana kierunku obrotów walców wyorywacza
Jeśli jeden z sześciu walców wyorywacza zostanie zablokowany przez ciało obce, to
na terminalu R-Touch wyświetlany jest następujący sygnał ostrzegawczy:
. Jednocześnie włącza się sygnał ostrzegawczy. W takiej sytuacji automatycznie zatrzymuje
się główny napęd wyorywacza i napęd jazdy. Aby usunąć tego rodzaju blokadę, należy
przycisnąć na panelu przycisków I klawisz (15) „Zmiana kierunku obrotów głównego
napędu wyorywacza”.

15

Wał ogławiacza, ślimak liści, łopatki oraz walce wyorywacza kręcą się do tyłu z zmniejszoną prędkością tak długo, jak długo naciśnięty jest ten klawisz. Po zwolnieniu tego
klawisza, główny napęd wyorywacza przełącza się i wszystko obraca się znowu do
przodu.
Cofać przy wyłączonym napędzie maszyny
Jeśli napęd maszyny jest wyłączony, to przycisk (15) „Zmiana kierunku obrotów głównego napędu wyorywacza” jest zablokowany. Aby zmienić kierunek obrotów głównego
napędu wyorywacza przy wyłączonym napędzie maszyny, należy aktywować przycisk
„Zmiana kierunku obrotów głównego napędu wyorywacza” poprzez naciśnięcie przycisku kombinowanego (22) na panelu przycisków II. Po naciśnięciu przycisku kombinowanego zapala się dioda LED w przycisku „Zmiana kierunku obrotów głównego
napędu wyorywacza” i możliwe jest używanie tego przycisku.
Jeśli nie naciśnie się tego przycisku przez kilka sekund, dioda LED znowu zgaśnie.
Należy ponownie nacisnąć przycisk kombinowany, aby ponownie aktywować przycisk
„Zmiana kierunku obrotów głównego napędu wyorywacza”.
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NIEBEZPIECZEŃSTWO!
Zagrożenie życia przy pracach przy lub pod wyorywaczem.
– Aby usunąć ciała obca należy całkowicie obniżyć wyorywacz, wyłączyć silnik i
zabezpieczyć go przed niezamierzonym włączeniem (zamknąć drzwi kabiny kierowcy, a kluczyki nosić przy sobie, np. w kieszeniach spodni).
– Dopiero teraz można usunąć zakleszczone kamienie.
Poprzez wciśnięcie klawisza (86) układu uruchamiającego poza kabiną kierowcy
główny napęd wyorywacza można włączyć z ziemi (np. w celu kontroli pracy maszyny
po usunięciu awarii). Po dwukrotnym krótkim naciśnięciu tego klawisza, a następnie
jego przytrzymaniu następuje zmiana tylko tego trybu. Jeśli nie uda nam się usunąć
ciał obcych poprzez zmianę kierunku obrotów napędu, to ciała obce należy usunąć za
pomocą odpowiednich narzędzi (np. młotek).
86

Przełącznik na lewym błotniku

86

Przełącznik na prawym błotniku
Po naciśnięciu klawisza (86) pracują wał ogławiacza – jeżeli jest – ślimak liści i talerz
wyrzutnika liści – wał kopiujący, wszystkie walce wyorywacza, taśma sitowa oraz 1.,
2. i 3. gwiazda sitowa. Dodatkowo dopóki jest wciśnięty ten klawisz, pracuje elewator i
ślimak zasobnika.
Ten klawisz jest aktywny TYLKO wtedy, kiedy fotel kierowcy jest wolny. Dodatkowo
pojazd musi się znajdować w pozycji wyorywania.
Oznacza to:
Taśma rozładowcza rozłożona,
Aktywny jest tryb pracy „Pole”.
WSKAZÓWKA
Po naciśnięciu jednego z klawiszy uruchamiania z ziemi włącza się brzęczyk jazdy do
tyłu, który ostrzega znajdujące się w pobliżu osoby.
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6.15.14

Ustawienie odstępu między ostatnim a krótkimi walcami
wyorywującymi
Aby ustawić odstęp z prawej i z lewej strony należy postępować w następujący sposób:
– Odkręcić po dwie śruby z łbem sześciokątnym (1).
– Poluzować obie nakrętki (2) na drążku gwintowanym (3). Potem przekręcać
nakrętki (2) do momentu, aż ustawiony jest odpowiedni odstęp między ostatnim
walcem wyorywującym i krótkimi walcami wyorywacza.
Minimalny odstęp: walce wyorywacza nie mogą się w żadnym wypadku dotykać!
– Ponownie naprężyć drążek gwintowany po ustawieniu dokręcając w przeciwnym
kierunku obie nakrętki (2).
– Ponownie dokręcić po dwie śruby z łbem sześciokątnym (1)

w przypadku RR

2
3

1

w przypadku RR-XL
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6.15.15

Kierunek obrotu ostatniego (gładkiego) walca wyorywacza (walec
czyszczący)
Ciśnienie w napędzie hydraulicznym gładkiego walca wyorywacza jest stale kontrolowane. Jeśli gładki walec wyorywacza będzie przeciążona (ciśnienie napędowe
ok. 200 bar), na R-Touch pojawi się następujący symbol:
. Jednocześnie włącza się
sygnał ostrzegawczy.
Jeśli gładki walec wyorywacza zostanie zablokowany przez ciało obce, to na terminalu
R-Touch wyświetlany jest następujący sygnał ostrzegawczy:
. Jednocześnie włącza
się sygnał ostrzegawczy. W takiej sytuacji automatycznie zatrzymuje się główny napęd
wyorywacza i napęd jazdy. Aby usunąć tego rodzaju blokadę, należy przycisnąć na
panelu przycisków II przycisk (18) „Zmiana kierunku obrotów gładkiego walca wyorywacza”.
Kierunek gładkiego walca wyorywacza można przełączyć na panelu sterowania II za
pomocą przycisku (18). Jeśli na krótko wciśniemy klawisz
, to zmienia się kierunek obrotów gładkiego walca wyorywacza.

18

Gdy świeci się dioda LED w przycisku, walec wyorywujący kręci się przeciwnym kierunku do sąsiadującego walca. W ten sposób uzyskuje się lepsze efekty czyszczenia
z gleby oraz liści (efekt walca czyszczącego).
WSKAZÓWKA
Jednak w przypadku kamienistej gleby prowadzi to do zwiększonego zużycia tych walców.
Jeśli przed podniesieniem wyorywacza uruchomiony zostanie efekt walca czyszczącego (zmiana kierunku obrotu walca), to przy podniesieniu kierunek obrotu na chwilę
się przełącza. W trakcie tek krótkiej fazy przełączenia miga dioda LED w klawiszu.

6.15.16

Krótkie walce wyorywacza / podwójna łopatka
Obroty krótkich walców wyorywacza i podwójnej łopatki zmieniają się wraz z zmianą
obrotów wału ogławiacza. Jeśli napęd podwójnej łopatki się nagle zatrzyma, to przyczyną tego może być m.in. blokada krótkich walców wyorywacza.
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6.15.17

Przesuwanie boczne wyorywacza (nie w przypadku RR-XL)
Boczne przesuwanie ogławiacza i wyorywacza stwarza większy odstęp między przednimi kołami a następnym rzędem buraków. Ta funkcja zapobiega wciskaniu następnego rzędu buraczanego i przedostaniu się do ziemi buraków w szczególności w przypadku mokrego podłoża.
UWAGA
Ryzyko uszkodzenia maszyny.
– Ogławiacz i wyrywacz można tylko wtedy przesunąć w bok, jeśli uprzednio zostały
całkowicie podniesione.
UWAGA
Ryzyko uszkodzenia maszyny.
Podczas przesuwania bocznego wyorywacza musi się odpowiednio do pozycji wyorywacza jednocześnie przesunąć bieg walców. Jeśli bieg walców nie da się przesunąć
do odpowiedniej pozycji to może to doprowadzić do zablokowania przesuwania bocznego wyorywacza.

284 / 588

Praca
Wyorywacz

6.15.18

Ręczne przesuwanie boczne agregatu wyorywującego
Kompletny ogławiacz i wyorywacz można przesunąć ręcznie w lewo lub w prawo z
fotela kierowcy. W tym celu nacisnąć na panelu przycisków I przycisk „Przesuwanie w
bok w lewo “ (12) lub „Przesuwanie w bok w prawo“ (13).

12

13

Przesuwanie boczne wyorywacza w lewo:
Tak długo jak naciska się ten przycisk przy podniesionym wyorywaczu, wyorywacz
przesuwa się w lewo.
Jeśli wyorywacz nie jest przesunięty w lewo do oporu to miga LED w klawiszu.
LED świeci się stale, gdy układ przesuwu wyorywacza znajduje się do oporu w swojej
lewej skrajnej pozycji.
Przesuwanie boczne wyorywacza prawo:
Tak długo jak naciska się ten przycisk przy podniesionym wyorywaczu, wyorywacz
przesuwa się w prawo.
Jeśli wyorywacz nie jest przesunięty w prawo do oporu to miga LED w klawiszu..
LED świeci się stale, gdy układ przesuwu wyorywacza znajduje się do oporu w swojej
prawej skrajnej pozycji.
WSKAZÓWKA
Jeśli podczas jazdy przy podniesionym wyorywaczu wciśniemy jednocześnie przycisk
„Przesuwanie wyorywacza w bok w prawo” (13) oraz „Przesuwanie wyorywacza w bok
w lewo” (12), to wyorywacz i bieg walców ustawią się pozycji środkowej. Podczas tej
czynności świecą się obie diody LED.
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6.15.19

Automatyczne przesuwanie boczne agregatu wyorywującego
Przesuwanie wyorywacza następuje automatycznie pod następującymi warunkami:
Tryb pracy „Pole“.
Pedał jazdy maszyny jest wciśnięty.
Wyorywacz jest podniesiony.
Przeciwny kierunek biegu ochronnego w stosunku do uprzednio ustawionego
wstępnie biegu ochronnego.
Przesuwanie rozpoczyna się po wstępnym wybraniu przeciwnego biegu ochronnego.
Przykład:
Powyższe warunki są spełnione. Aktywny był bieg ochronny w lewo. Wyorywacz jest
przesunięty w prawo. Teraz aktywowano Jazdę zwrotną. Wyorywacz nie zmienia swojej pozycji.
Następnie wybierany jest wstępnie bieg ochronny 2 w prawo. W tym momencie wyorywacz przesuwany jest w lewo.
W niektórych sytuacjach, np. podczas worywania się w zagon, ta funkcja nie jest
pożądana.
Stałe wyłączenie automatycznego przesunięcia bocznego:
– W menu w „Ustawienia podstawowe” w podmenu "Przystawka" w wierszu „Przesuwanie boczne wyorywacza” należy wybrać opcję „Ręcznie” zamiast opcji „Auto”.

Przystawka
Dodatkowe podnoszenie ogławiacza

Środek

R-Trim

Wyłącz

R-Contour

Wyłącz

Poziom prowadzenia głębokości
Odstęp między rzędami
Przesuwanie boczne wyorywacza
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Jazda przeorywania:
Jeśli oba przyciski stopnia biegu ochronnego wciśniemy jednocześnie, zostanie
wybrana jazda przeorywania.
Aktywować jazdę przeorywania na joysticku (patrz Strona 203)
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6.15.20

Ustawienie odległości między rzędami w wyorywaczu RR-V
NIEBEZPIECZEŃSTWO!
Niebezpieczeństwo najcięższych obrażeń spowodowane rozruchem maszyny.
– Przed zmianą ustawień wyłączyć silnik i zabezpieczyć go przed przypadkowym
uruchomieniem (wyciągnąć kluczyk zapłonowy)!
W wyorywaczu RR-V można ustawić odległość między rzędami 45 cm lub 50 cm.
Przestawianie wygląda w sposób następujący:
– Podnieść wyorywacz.
– Wyłączyć napęd maszyny i silnik oraz zabezpieczyć przed przypadkowym włączeniem (wyciągnąć kluczyk zapłonowy).
– Zawiesić łańcuchy zabezpieczające na wyorywaczu.
– Usunąć większe zanieczyszczenia ze strefy elementów, które chcemy przesunąć.

1

(1)
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– Ciśnienie na cylindrach zaciskowych automatycznie spada przy nasterowaniu przesuwu korpusów lemieszy (przycisk 20 i 41, lub 42) (2), dzięki czemu cylindry zaciskowe (2) mogą się otworzyć.
2

2

2

2
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UWAGA
Ryzyko uszkodzenia maszyny.
– Podczas przesuwania należy obserwować poszczególne elementy (wał kopiujący i
korpus lemieszy), aby zapobiec kolizjom.
Celem przesunięcia wału kopiującego (3), korpusów lemieszy (4), i dogławiaczy należy
postępować następująco:
– Uruchomić silnik.
– Na panelu przycisków II naciskać naprzemiennie klawisz
(20) " Przesuwanie
odstępu między rzędami 45-50" i klawisz
(21) "Przesunięcie wału kopiującego
45-50" i przytrzymać je naciśnięte.
– Naciskając jednocześnie klawisz - (42) zsuwa się wybrane elementy (zmniejszenie
odstępu między rzędami) lub:
– Naciskając jednocześnie klawisz + (41) rozsuwa się wybrane elementy (zwiększanie odstępu między rzędami).
41
42
4

3

20

21

– Wyłączyć silnik.
– Z układu przesuwania wału kopiującego usunąć ciśnienie poprzez uruchomienie
przycisków „Przesuwanie wału kopiującego”
(21) z jednoczesnym wciśnięciem przycisków (41) i (42).
– Odczepić łańcuchy zabezpieczające na wyorywaczu.
– Uruchomić silnik.
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WSKAZÓWKA
Przed zmianą odstępu między rzędami należy uruchomić nowe zlecenie w menu.
Odstęp między rzędami należy zmieniać tylko wtedy, gdy wskazanie wyoranej
powierzchni na terminalu R-Touch wynosi mniej niż 0,010 ha.
– Na terminalu R-Touch w menu „ustawienia podstawowe“, podmenu „Przystawka“
przestawić odstęp między rzędami poprzez obrócenie pokrętła, w przeciwnym
razie licznik hektarów ustali błędne wartości.

Przystawka
Dodatkowe podnoszenie ogławiacza

Środek

R-Trim

Wyłącz

R-Contour

Wyłącz

Poziom prowadzenia głębokości
Odstęp między rzędami
Przesuwanie boczne wyorywacza

3
45 cm
Auto

Podczas ustawiania odstępu rzędów następuje automatyczne dopasowanie
przesunięcia biegu walców.
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6.15.21

Przesuwanie biegu walców
Wszystkie wyorywacze RR (nie tylko te z zmiennym odstępem rzędów) wyposażone
są (i to niezależnie od układu przesuwania bocznego wyorywacza) w przesuwny bieg
walców. Jeśli z prawej strony lub z lewej na zewnątrz na biegu walców gromadzą się
chwasty lub liście, to przełącznikiem "Przesuwanie biegu walców" (37) można wykonać boczne przesunięcie między kołami walca kopiującego i walcami wyorywacza. W
ten sposób można usunąć ewentualnie nagromadzone zanieczyszczenia bez konieczności wychodzenia z kabiny.

37

1

2

Bieg walców przesunięty na lewo
(1)
(2)
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1

2

Bieg walców przesunięty na prawo

6.15.21.1

Dopasowanie przesuwu biegu walców do odstępu rzędów (tylko w
RR-V)
Podczas ustawiania odstępu rzędów następuje automatyczne dopasowanie przesunięcia biegu walców na terminalu R-Touch, w menu „Ustawienia podstawowe”, podmenu "Przystawka” w wierszu „Odstęp między rzędami“.

Przystawka
Dodatkowe podnoszenie ogławiacza

Środek

R-Trim

Wyłącz

R-Contour

Wyłącz

Poziom prowadzenia głębokości
Odstęp między rzędami
Przesuwanie boczne wyorywacza

3
45 cm
Auto

Ustawienie to określa, na ile przyciskiem "Przesuwanie biegu walców" da się przesunąć w bok bieg walców. Ma tu miejsce również dopasowanie bocznej pozycji biegu
walców przy przesunięciu bocznym całego wyorywacza do odstępu do następnego
rzędu buraków.
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6.16

Taśma sitowa

Taśma sitowa przebiega pod osią przednią i transportuje buraki z wyorywacza do
pierwszej gwiazdy sitowej.
Taśma sitowa jest napędzana silnikiem olejowym, który jest zamocowany bezpośrednio do przekładni taśmy sitowej.
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6.16.1

Ustawianie obrotów taśmy sitowej

Obroty taśma sitowa
W tym celu za pomocą przełącznika R-Select wybrać
funkcję.
Klawisz + = szybszy ruch taśmy sitowej
Klawisz - = wolniejszy ruch taśmy sitowej
Przejściowa rura, która jest umieszczona w miejscu przekazywania z taśmy sitowej do
gwiazdy sitowej, jest również napędzana z przekładni taśmy sitowej i jest sprzężona
z prędkością obrotową i kierunkiem obrotów na napędzie taśmy sitowej.
Ciśnienie w napędzie hydraulicznym taśmy sitowej jest stale kontrolowane i pokazywane na terminalu R-Touch w części kontroli obciążenia (2). W przypadku przekroczenia ustawionej przez kierowcę wartości granicznej (możliwość ustawiania w zakresie
między 0 % i 100 %) na terminalu R-Touch zapala się symbol ostrzegawczy
. Jednocześnie włącza się brzęczyk. Ustawianie granicy ostrzegawczej patrz Strona 138.

2

1

(1)

Blok sterowania - taśma sitowa
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6.16.2

Zmiana kierunku ruchu taśmy sitowej
Jeśli taśma sitowa zostanie zablokowane przez ciało obce, to na terminalu R-Touch
wyświetlany jest następujący sygnał ostrzegawczy . Jednocześnie włącza się brzęczyk. W takiej sytuacji automatycznie zatrzymuje się główny napęd wyorywacza i napęd jazdy.
UWAGA
Kilkakrotna zmiana kierunku ruchu zablokowanej taśmy sitowej powoduje
uszkodzenie paska (czasem nawet jego zerwanie).
Tego rodzaju szkody nie są objęte gwarancją lub rękojmią!
– W przypadku zapchanej taśmy funkcję zmiany kierunku ruchu należy używać bardzo ostrożnie.
Kierunek ruchu taśmy sitowej można zmienić poprzez wciśnięcie przycisku (17)
„Zmiana kierunku ruchu taśmy sitowej” w panelu przycisków I.

17

Dzięki temu istnieje możliwość łatwiejszego oderwania zanieczyszczeń, które zebrały
się pomiędzy górną a dolną taśmą w przypadku bardzo lepkiej gleby i tym samym lepszego ich usunięcia. W tym celu należy przy podniesionym wyorywaczu i opróżnionej
taśmie wcisnąć kilka razy klawisz zmiany kierunku (17).
Cofać przy wyłączonym napędzie maszyny
Jeśli napęd maszyny jest wyłączony, to przycisk (17) „Zmiana kierunku obrotów
taśmy sitowej”. Aby zmienić kierunek obrotów taśmy sitowej przy wyłączonym napędzie maszyny, należy aktywować przycisk „Zmiana kierunku obrotów taśmy sitowej”
poprzez naciśnięcie przycisku kombinowanego (22) na panelu przycisków II. Po naciśnięciu przycisku kombinowanego zapala się dioda LED w przycisku „Zmiana kierunku
obrotów taśmy sitowej” i możliwe jest używanie tego przycisku.
Jeśli nie naciśnie się tego przycisku przez kilka sekund, dioda LED znowu zgaśnie.
Należy ponownie nacisnąć przycisk kombinowany, aby ponownie aktywować przycisk
„Zmiana kierunku obrotów taśmy sitowej”.
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6.16.3

Uruchamianie taśmy sitowej z ziemi
Taśmę sitową można dodatkowo uruchamiać również z ziemi przy pomocy przycisków
znajdujących się poza kabiną kierowcy.

Uruchamianie z ziemi po lewej stronie maszyny
Te klawisze są aktywne TYLKO wtedy, kiedy nie jest zajęty fotel kierowcy. Dodatkowo
maszyna musi się znajdować w pozycji wyorywania.
Oznacza to:
Zasobnik jest rozłożony.
Włączony tryb „Pole”.
WSKAZÓWKA
Po naciśnięciu jednego z klawiszy uruchamiania z ziemi włącza się brzęczyk jazdy do
tyłu, który ostrzega znajdujące się w pobliżu osoby.
Po naciśnięciu tego klawisza taśma sitowa pracuje, dodatkowo kręci się 1., 2. i 3.
gwiazda sitowa. Dodatkowo dopóki jest wciśnięty ten klawisz, pracuje elewator i ślimak
zasobnika. Po dwukrotnym krótkim naciśnięciu tego klawisza, a następnie jego przytrzymaniu następuje zmiana tylko tego trybu.
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6.16.4

Ustawianie taśmy sitowej – ustawienia odstępu
W przypadku straty buraków na przejściu walca wyorywacza/taśmy sitowej/1. gwiazdy
sitowej należy ustawić odstęp z przodu i z tyłu taśmy sitowej zgodnie z poniższym opisem.

6.16.4.1

Ustawianie odstępu taśmy sitowej w kierunku wzdłużnym
Odstęp między taśmą i ostatnim walcem wyorywacza można ustawiać z przodu na
wyorywaczu po lewej i prawej stronie poprzez obracanie śrubą zderzakową (2) oraz
nakrętek samokontrujących (1). Aby uzyskać dobre efekty w odsiewaniu ziemi oraz
ułatwić przejście ciałom obcym, odstęp powinien być jak największy.

1

2

UWAGA
Ryzyko uszkodzenia maszyny.
Należy upewnić się, że taśma w żadnym wypadku nie styka się z walcem wyorywacza. Może to doprowadzić do powstania poważnych uszkodzeń taśmy.
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6.16.4.2

Ustawianie wysokości taśmy sitowej z przodu
Wysokość pozycji taśmy sitowej w odniesieniu do ostatniego walca wyorywacza
można ustawiać przy pomocy zamka napinającego (1) znajdującego się na linie do
zawieszania (2). Taśmę należy zasadniczo ustawiać na tyle wysoko, aby pod taśmą
stworzyć odpowiednią ilość miejsca dla ziemi zebranej po oczyszczaniu buraków.

1

WSKAZÓWKA
Jednak nie wolno podnosić taśmy sitowej na tyle wysoko, aby miało to negatywny
wpływ na przepływ buraków z walców wyorywacza na taśmę. W żadnym wypadku nie
wolno ustawiać zawieszenia (4) dla liny napinającej (2) w taki sposób, aby zawieszenie dotykało górnej krawędzi podłużnego otworu (3).

2

3

4
4
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6.16.4.3

Ustawianie wysokości taśmy sitowej z tyłu

1
2
4
3

UWAGA
Ryzyko uszkodzenia maszyny.
Odległość między palcami gwiazdy sitowej (3) a taśmą sitową (4) przy uniesionym
wyorywaczu musi być tak duża, aby w żadnym razie części te nie dotykały się.
– W celu ustawienia wysokości taśmy sitowej z tyłu najpierw poluzować obie nakrętki
(2) na drążku gwintowanym (1).
– Następnie na tyle dokręcić nakrętki (2), aby podczas eksploatacji palce gwiazdy
sitowej nie stykały się z taśmą sitową, a palce gwiazdy sitowej z przekładnią taśmy
sitowej.
– Ponownie naprężyć drążek gwintowany po ustawieniu dokręcając w przeciwnym
kierunku obie nakrętki (2).
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6.17

Gwiazdy sitowe
Trzy gwiazdy sitowe są napędzane przez oddzielną pompę hydrauliczną (pompa
napędu gwiazdy sitowej) oraz trzy osobne silniki olejowe.
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6.17.1

Ustawianie obrotów gwiazd sitowych
Prędkość obrotową gwiazd sitowych należy dopasować indywidualnie do danych
warunków pracy. W trakcie wyorywania może być konieczna wielokrotna regulacja
obrotów. Obroty należy ustawić w taki sposób, aby nie dochodziło do zatorów buraków w gwiazdach sitowych oraz aby buraki był możliwie jak najlepiej oczyszczone.
Aby uniknąć niepożądanych uszkodzeń buraków, obroty gwiazd sitowych ustawić na
tyle wysoko, aby był zagwarantowany równomierny przepływ buraków. Jeżeli obroty
gwiazd sitowych są za wysokie, to dochodzi do uszkodzenia buraków. W efekcie
dochodzi do utraty ich wartości.

Prędkość obrotowa gwiazd sitowych
W tym celu za pomocą przełącznika R-Select wybrać
funkcję.
Klawisz + = gwiazdy sitowe szybciej
Klawisz - = gwiazdy sitowe wolniej
Zadane obroty gwiazd sitowych 1, 2 i 3 można odczytać na wyświetlonym polu Droga
czyszczenia (1), (2), (3).

1

2
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6.17.1.1

Regulacja gwiazd sitowych pojedynczo
Jeżeli natomiast po dojściu do stopnia oczyszczania 10 zostanie najpierw puszczony
przycisk + a następnie ponownie wciśnięty na kilka sekund, to na terminalu pojawia
się stopień „MAN“. W tym stopniu kierowca może ustawiać obroty każdej z gwiazd
sitowych osobno. Za pomocą pokrętła na przełączniku R-Select lub dotykając ekranu
wybrać pożądaną gwiazdę sitową, aby zmienić jej ustawienia.

Stopień Prędkość obrotowa gwiazd sitowych

6.17.1.2

Wyłączanie gwiazd sitowych
Po dojściu do stopnia oczyszczania 1, należy puścić klawisz -, a następnie ponownie
go nacisnąć na kilka sekund. Teraz następuje wyłączenie gwiazd sitowych oraz taśmy
sitowej (stopień STOP).
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6.17.2

Układ kontroli gwiazd sitowych
Ciśnienie w napędzie hydraulicznym gwiazd sitowych jest stale kontrolowane i pokazywane na terminalu R-Touch w części kontroli obciążenia. W przypadku przekroczenia
ustawionej przez kierowcę wartości granicznej (1) (możliwość ustawiania w zakresie
między 0 % i 100 % ciśnienia napędowego) na terminalu R-Touch zapala się symbol
ostrzegawczy
. Jednocześnie włącza się brzęczyk. Ustawianie granicy ostrzegawczej jest opisane na stronie 138.
Automatyczne dopasowanie obrotów
Układ automatycznego dopasowywania prędkości obrotowej zwiększa prędkość obrotową gwiazd sitowych, jeżeli wartość ciśnienia gwiazd sitowych na barografie (2)
będzie niższa o 20 % od wartości granicznej (1). Jeżeli układ automatyczny ma szybciej dopasować obroty, to należy ustawić niższą wartość graniczną ostrzegawczą (1).
Jeżeli układ automatyczny ma wolniej dopasować obroty, to należy ustawić wyższą
wartość graniczną ostrzegawczą (1).

1
2
1
2

(1)
(2)

1
2

Granica ostrzegawcza
Wykres paskowy barograf Ciśnienie napędu gwiazdy sitowej

Rozpoznawanie zakleszczonych kamieni
Jeśli gwiazda sitowa zablokuje się nagle i gwałtownie, to automatycznie wyłączą się
wszystkie załączone napędy oraz napęd jezdny. Na terminalu R-Touch pojawi się
ostrzeżenie o tym, która gwiazda sitowa jest zablokowana.
. Jednocześnie
włącza się brzęczyk.
W ten sposób można zacząć wyszukiwanie usterek od razu we właściwej gwieździe
sitowej.
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6.17.3

Włączanie gwiazd sitowych z ziemi

Uruchamianie gwiazd sitowych z ziemi po lewej stronie maszyny.
Te klawisze są aktywne TYLKO wtedy, kiedy nie jest zajęty fotel kierowcy. Dodatkowo
maszyna musi się znajdować w pozycji wyorywania.
Oznacza to:
Taśma rozładowcza rozłożona.
Włączony tryb „Pole”.
WSKAZÓWKA
Po naciśnięciu jednego z klawiszy uruchamiania z ziemi włącza się brzęczyk jazdy do
tyłu, który ostrzega znajdujące się w pobliżu osoby.
Po naciśnięciu tego klawisza obraca się 3 gwiazda sitowa. Dodatkowo dopóki jest wciśnięty ten klawisz, pracuje elewator i ślimak zasobnika.

Po naciśnięciu tego klawisza obraca się 2 i 3 gwiazda sitowa. Dodatkowo dopóki jest
wciśnięty ten klawisz, pracuje elewator i ślimak zasobnika.

Po naciśnięciu tego klawisza obraca się 1., 2. i 3. gwiazda sitowa. Dodatkowo dopóki
jest wciśnięty ten klawisz, pracuje elewator i ślimak zasobnika.
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6.17.4

Ruszty prowadzące gwiazd sitowych
Ustawienie rusztów prowadzących gwiazd sitowych ma decydujące znaczenie dla
usuwania resztek ziemi i roślin z gwiazd sitowych.

Wysokość/ pozycja ruszta
W tym celu za pomocą przełącznika R-Select wybrać
funkcję.
Przycisk + = ruszty prowadzące wyżej
Przycisk - = ruszty prowadzące niżej
Ruszty zewnętrzne każdej gwiazdy sitowej umocowane są na ramie z rury okrągłej i
stanowią dzięki temu jedną przesuwalną na wysokość jednostkę. Każda z tych 3 jednostek może być indywidualnie ustawiana na wysokość. Zmienia się przy tym odstęp
do palców gwiazdy. Ustawić możliwie jak największą wysokość (odstęp między rusztem a palcami gwiazdy sitowej) rusztów prowadzących.
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Zadaną wysokość rusztów prowadzących można odczytać na podstawie liczb obok
gwiazdy sitowej na wyświetlonym polu Droga czyszczenia (1), (2) i (3). Dotknąć pola
(3), aby otworzyć okno wyboru wysokości rusztów prowadzących.

1

2

(1)
(2)
(3)

3

Wysokość rusztu prowadzącego 1. gwiazdy sitowej
Wysokość rusztu prowadzącego 2. gwiazdy sitowej
Wysokość rusztu prowadzącego 3. gwiazdy sitowej
WSKAZÓWKA

Za duży odstęp pomiędzy gwiazdami sitowymi a rusztami prowadzącymi skutkuje
gubieniem małych buraków!

307 / 588

Praca
Gwiazdy sitowe
Celem regulacji wysokości rusztów stoją do dyspozycji dwie możliwości.
Oddzielna regulacja rusztów prowadzących pojedynczej gwiazdy sitowej.
Dotknąć w polu wyboru pola obok gwiazdy sitowej, której ruszt prowadzący ma zostać
przestawiony. W przypadku rusztu prowadzącego aktywowanego w ten sposób pole
zostanie oznaczona żółtą ramką. Po każdym przycisku na klawisz + lub klawisz zmienia się wysokość rusztu prowadzącego wybranej gwiazdy sitowej o jedną jednostkę w górą lub w dół. Alternatywnie można ustawić pożądaną wysokość również
przesuwając palcem w lewo lub w prawo. Aby ponownie zamknąć okno wyboru wysokości rusztów prowadzących, nacisnąć pole POTWIERDŹ (6).
Jednoczesna regulacja rusztów wszystkich 3 gwiazd.
Aby zmienić ustawienie wszystkich rusztów prowadzących na raz, wybrać pole
WSZYSTKIE (4). Po każdym naciśnięciu przycisku + lub - nastąpi przestawienie
wszystkich rusztów prowadzących o jeden stopień wyżej lub niżej. Jeśli jakiś ruszt ,
gdy przedtem wszystkie ruszty nie miały tej samej wysokości, był w swoim skrajnym
położeniu u dołu lub u góry, to wszystkie pozostałe ruszty poruszają się pomimo to
dalej w pożądanym kierunku. Maszyna nie zapomina pierwotnej różnicy ich wysokości, przy regulacji w przeciwnym kierunku różnica ta zostanie ponownie odtworzona.
5

6

Wysokość/ pozycja rusztu

1

2

4

Wszyst.

3

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Wysokość rusztu prowadzącego 1. gwiazdy sitowej
Wysokość rusztu prowadzącego 2. gwiazdy sitowej
Wysokość rusztu prowadzącego 3. gwiazdy sitowej
WSZYSTKIE - pole przełączeń
RESET - Pole przełączeń
POTWIERDŹ - pole przełączeń
WSKAZÓWKA

Celem szybkiego ustawienia wszystkich 3 rusztów na tą samą wysokość, bez różnic
wysokości, dotknąć należy pole przełączeń RESET (5). Wszystkie ruszty ustawią się
na poziomie najniżej położonego w danym momencie rusztu.
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Bardzo łatwe i szybkie do wykonania: ustawienie wysokości, pochylenia i kąta każdego pojedynczego rusztu po zluzowaniu 4 nakrętek sześciokątnych (7).

7
7
7
7

Aby zapewnić płynny, możliwie wolny od zranień przepływ buraków, należy zadbać
o bardzo dokładne ustawienie podstawowe rusztów we wszystkich 3 kierunkach. W
trakcie przekazywania buraka z jednego do następnego rusztu zewnętrznego, buraki
nie powinny uderzać o stojący poprzecznie wałek mocujący (8). Dlatego też koniec
prętów rusztów powinien kończyć się zawsze w obrębie wału mocującego następnego
rusztu (8).

8

309 / 588

Praca
Gwiazdy sitowe

6.17.5

Wygięte palce gwiazd
W gwiazdach sitowych znajdują się wygięte palce gwiazd. Wspomagają one funkcję transportową gwiazdy sitowej. W przypadku bardzo dużych buraków lub dużego
nachylenia podłoża sensownym rozwiązaniem może być zwiększenie ilości wygiętych
palców gwiazd. Aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym brakiem wyważenia,
proszę pracować z 4 lub 6 wygiętymi palcami gwiazd (w przypadku inne ilości rozłożyć
symetrycznie).

Wygięty palec gwiazdy
Jeśli jeden z palców złamie się to proszę przed montażem nowego palca policzyć ile
jest jeszcze palców wygiętych.
1. gwiazda: 6 wygiętych palców gwiazdy
2. gwiazda: 4 wygięte palce gwiazdy
3. gwiazda: 4 wygięte palce gwiazdy

1

(1)
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6.17.6

Palce sprężynowe (opcja)

1

(1)
(2)

2

Zaciski szybkodziałające
Pręt ślizgowy

Firma ROPA posiada w swojej ofercie wyposażenia dodatkowego specjalne palce
sprężynowe, które przeznaczone są do bardzo lepkich gleb i służą do silnego oczyszczania buraków.
Aby chronić buraki przy lekkich glebach, można w obrębie palców sprężynowych
zamontować dodatkowy pręt ślizgowy.
WSKAZÓWKA
Jeśli ten pręt zostanie ustawiony w głębszej pozycji, czyszczenie buraków jest mniej
agresywne.
Jeśli po poluzowaniu zacisków szybkodziałających pręt ślizgowy zostanie usunięty, to
czyszczenie będzie znacznie bardziej agresywne.
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6.17.7

Listwa zgarniająca
Aby zapobiec zbieraniu się warstwy ziemi na płytach gwiazd sitowych oraz wewnętrznych częściach palców w przypadku lepkiej gleby, na wszystkich gwiazdach sitowych
zostały zamontowane listwy zgarniające (1). W razie potrzeby należy je doregulować.
Płyty te powinny być zawsze zgarnięte do czysta.

1

(1)

312 / 588

Listwa zgarniająca gwiazdy sitowej

Praca
Elewator

6.18

Elewator
Obracający się elewator pierścieniowy (1) napędzany jest przez dwa silniki olejowe.
Znajdują się one wraz ze ślimakiem zasobnika we wspólnym układzie hydraulicznym.

1

2

(1)

6.18.1

Elewator pierścieniowy

(2)

Koło napędowe lewe tylne

Rozkładanie/składanie elewatora
Elewator doprowadzany jest do pozycji transportowej lub roboczej z kabiny kierowcy.
Wraz z elewatorem składają się wszystkie boczne i tylna kratownica zasobnika.
UWAGA
Ryzyko uszkodzenia maszyny.
Przy rozkładaniu lub składaniu elewatora dojść może do kolizji poszczególnych elementów maszyny i tym samym do poważnych uszkodzeń w maszynie. Koniecznie
zwrócić uwagę na kolejność czynności przy rozkładaniu i składaniu zasobnika! (patrz
Strona 327)

Rozkładanie/składanie elewatora
W tym celu za pomocą przełącznika RSelect wybrać funkcję.
Klawisz + = rozłóż
Klawisz - = złóż

313 / 588

Praca
Elewator

1
1

(1)

Siłownik podporowy

Zasadniczo do wyorywania elewator należy rozłożyć do oporu. W takiej sytuacji elewator jest unieruchomiony w najwyższej pozycji za pomocą obu siłowników podporowych (1). Oba siłowniki podporowe są zasilane przez napęd elewatora i zawsze po
włączeniu napędu wysuwane do oporu.
UWAGA
Elewator można podnosić i obniżać tylko wtedy, gdy nie znajdują się w nim żadne
buraki. Jeśli elewator jest zapchany lub z jakiegoś innego powodu znajdują się w nim
jeszcze buraki, a zostanie mimo to podniesiony, to wahacz elewatora ulegnie poważnym uszkodzeniom. Tego rodzaju szkody powstałe wskutek niedbalstwa nie podlegają
ani gwarancji ani nie są naprawiane w ramach świadczeń pogwarancyjnych.

314 / 588

Praca
Elewator

6.18.2

Ustawianie obrotów elewatora
Obroty elewatora można ustawić z fotela kierowcy.

Elewator stopień
W tym celu za pomocą przełącznika R-Select wybrać
funkcję.
Klawisz + = Elewator szybciej
Klawisz - = Elewator szybciej
Podczas zmiany obrotów elewatora automatycznie zmienia się obroty ślimaka zasobnika, synchronicznie do obrotów elewatora.
W normalnych warunkach wyorywania poziom 5 elewatora jest prawie zawsze ustawieniem optymalnym.
WSKAZÓWKA
W przypadku jeśli elewator nie może osiągnąć całkowicie swoich obrotów przy wybranych minimalnych obrotach wyorywania silnika Diesla, to silnik Diesla automatycznie
podnosi swoje obroty.
Możliwe jest to przy ustawionych wysokich obrotach elewatora i dużemu zapotrzebowaniu mocy ślimaka zasobnika.
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6.18.3

Kontrola elewatora
Ciśnienie w napędzie elewatora (1) jest stale kontrolowane i pokazywane na terminalu
R-Touch. W przypadku przekroczenia ustawionej przez kierowcę wartości ostrzegawczej miga poniższy symbol ostrzegawczy
na terminalu R-Touch. Jednocześnie włącza się brzęczyk.

1

Bliższe informacje patrz Strona 138.
Jeśli elewator zablokuje się nagle i gwałtownie, to automatycznie wyłączą się wszystkie załączone napędy oraz napęd jezdny. Na terminalu R-Touch wyświetla się symbol
ostrzegawczy
i rozbrzmiewa brzęczyk.
WSKAZÓWKA
Wraz z wzrastającym zapotrzebowaniem mocy ślimaka zasobnika wzrasta jednocześnie ciśnienie układu kontroli elewatora.
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6.19

Zasobnik
Zasobnik służy wyłącznie do pośredniego przechowywania wyorywanych buraków
cukrowych, w którym znajdują się one do momentu złożenia ich na skraju pola na
odpowiednim kopcu. W przypadku bardzo długich rzędów buraki mogą być przerzucane na jadący obok maszyny pojazd. W żadnym wypadku nie jest od przeznaczony
do magazynowania lub do transportowania towarów lub przedmiotów.
Po otwarciu drzwi zasobnika następuje ze względów bezpieczeństwa wyłączenie silnika wysokoprężnego. Silnik nie można być uruchomiony, kiedy drzwi zasobnika są
otwarte.
NIEBEZPIECZEŃSTWO!
Nigdy nie wchodzić do wnętrza zasobnika przy pracującym silniku. Bardzo
poważne zagrożenie życia przez ewentualnie pracujące podłogi.
– Podczas prac w zasobniku silnik należy wyłączyć i zabezpieczyć przed przypadkowym uruchomieniem (np. wyciągnąć kluczyk ze stacyjki i przechowywać go w miejscu niedostępnym dla innych, np. w kieszeni spodni).
– Pod żadnym pozorem nie wolno mostkować wyłączników bezpieczeństwa lub też w
żaden inny sposób ograniczać ich działania.
W zasobniku znajduje się ślimak zasobnika. Za pomocą tego ślimaka transportowego
następuje równomierne rozprowadzenie buraków cukrowych w zasobniku. Ślimak
zasobnika można obniżyć lub podnieść osobno z przodu i z tyłu. Ślimak zasobnika
transportuje buraki najpierw do tyłu.
W trakcie jazdy po drodze ślimak jest opuszczony, elewator pierścieniowy złożony,
ramiona zasobnika są złożone, taśma wyładowcza znajduje się w pozycji pionowej i
części przegubowe taśmy wyładowczej są złożone.

W pozycji wyorywania elewator pierścieniowy jest rozłożony, ślimak zasobnika ustawiony tak, aby buraki były równomiernie rozłożone, taśma wyładowcza ustawiona
w pozycji pionowej, a części przegubowe taśmy wyładowczej ustawione do pozycji
wyorywania. Ślimak zasobnika jest w takiej sytuacji najczęściej podniesiony do oporu.
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6.19.1

Rozkładanie/składanie ramion zasobnika
Po rozłożeniu elewatora należy złożyć obydwa ramiona łączące zasobnika. Ramiona
zasobnika łączą lewą i prawą ścianę zasobnika i podwyższają tym samym stabilność
całego zasobnika. Dodatkowo rozkłada się ściana przednia zasobnika do góry.
UWAGA
Ryzyko uszkodzenia maszyny.
Przy rozkładaniu lub składaniu ramion zasobnika dojść może do kolizji poszczególnych elementów maszyny i tym samym do poważnych uszkodzeń w maszynie.
Koniecznie zwrócić uwagę na kolejność czynności przy rozkładaniu i składaniu zasobnika! (patrz Strona 327)

Ramiona zasobnika + rozkładanie przedniej ściany
zasobnika
W tym celu za pomocą przełącznika R-Select wybrać
funkcję.
Klawisz + = rozłożenie ramion zasobnika (pozycja robocza)
Klawisz - złożenie ramion zasobnika (pozycja transportowa)
2
2

(2)
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6.19.2

Rozkładanie/składanie części przegubowych taśmy wyładowczej
Przed obniżeniem taśmy wyładowczej należy najpierw rozłożyć obie części przegubowe taśmy wyładowczej.
UWAGA
Ryzyko uszkodzenia maszyny.
Przy rozkładaniu lub składaniu części przegubowych taśmy wyładowczej dojść może
do kolizji poszczególnych elementów maszyny i tym samym do poważnych uszkodzeń w maszynie. Koniecznie zwrócić uwagę na kolejność czynności przy rozkładaniu
i składaniu zasobnika! (patrz Strona 327)

Składanie - rozkładanie
części przegubowej taśmy
wyładowczej 1

Składanie - rozkładanie
części przegubowej taśmy
wyładowczej 2

W tym celu za pomocą przełącznika R-Select wybrać funkcję.
Przycisk + = rozkładanie części przegubowej taśmy wyładowczej (pozycja robocza)
Przycisk - = składanie części przegubowej taśmy wyładowczej (pozycja transportowa)
WSKAZÓWKA
Jeśli w trakcie wyorywania złoży się taśmę wyładowczą za pomocą elementu obsługi
opróżniania zasobnika poprzez przechylenie mini-joysticka (15) w prawo ("Opróżnianie zasobnika - koniec"), to części przegubowe taśmy wyładowczej złożą się do pozycji wyorywania. Podczas ręcznego opuszczania taśmy wyładowczej część przegubowa 1 taśmy wyładowczej postawi się na wprost i część przegubowa 2 taśmy wyładowczej przestawi się do pozycji, którą miała przy ostatnim ręcznym podnoszeniu
całej taśmy wyładowczej.
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Część przegubowa 1 i 2 w pozycji
wyorywania
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6.19.3

Podnoszenie/opuszczanie ślimaka zasobnika
Ślimak zasobnika można podnieść i obniżyć z fotela kierowcy.
UWAGA
Ryzyko uszkodzenia maszyny.
Przy rozkładaniu i składaniu ślimaka zasobnika dojść może do kolizji poszczególnych
elementów maszyny i tym samym do poważnych uszkodzeń w maszynie. Koniecznie
zwrócić uwagę na kolejność czynności przy rozkładaniu i składaniu zasobnika! (patrz
Strona 327)

Podnoszenie opuszczanie ślimaka
zasobnika tylko z przodu

Podnoszenie opuszczanie ślimaka
zasobnika tylko z tyłu

Podnoszenie opuszczanie ślimaka
zasobnika z przodu i z tyłu
W tym celu za pomocą przełącznika RSelect wybrać funkcję.
Klawisz + = podnoszenie ślimaka zasobnika
Klawisz - = opuszczanie ślimaka zasobnika
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6.19.4

Zmiana kierunku obrotów ślimaka zasobnika
Przełączanie ślimaka zasobnika odbywa się automatycznie i jest sterowane przez
czujnik ultradźwiękowy, znajdujący się nad tylną kratownicą zasobnika.

1

1
2

(1)
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Jak tylko zasobnik zostanie wypełniony z tyłu w 80 %, kierunek obrotu ślimaka zasobnika po upływie ustawionego czasu opóźnienia zostanie automatycznie odwrócony.
Ten czas opóźnienia można ustawić w menu „Ustawienia podstawowe“, podmenu
„Zasobnik“, w wierszu „Opóźnienie ślimaka zasobnika“.

Zasobnik
Opóźnienie ślimak zasobnika

2s

Czas nadbiegu taśma wyładowcza

3s

Obroty silnika wyładunek kopiec
Obroty silnika wyładunek wyorywanie
Stopień wyrz. liści przy przeład.

9001/min
12001/min
Wyłącz

Czas opóźnienia jest niezbędny do tego, aby całkowicie zapełnić tylną część zasobnika. Jeśli przełączy się kierunek transportu ślimaka zasobnika do przodu, kierowca
zostanie o tym poinformowany przez trzykrotne pikanie. Gdy ślimak zasobnika przełączy się na pracę do przodu, na terminalu R-Touch wyświetli się wartość napełnienia zasobnika między 80 % i 100 %. Jak tylko zasobnik jest prawie pełny (wskaźnik
98 %), kierowca zostanie o tym poinformowany poprzez sześciokrotne pikanie. Wtedy
należy wyłączyć napęd maszyny.
UWAGA
Po całkowitym napełnieniu zasobnika elewator nie jest w stanie przekazywać zebranych buraków do ślimaka. Następuje przeciążenie napędu. Taśma elewatora zatyka
się i zostaje w sposób wymuszony zablokowana.
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6.19.5

Ręczna zmiana kierunku obrotów ślimaka zasobnika
W razie potrzeby kierunek obrotów ślimaka zasobnika można przełączać ręcznie.
W przypadku ręcznego przełączania kierunku transportowania ślimaka zasobnika
układ automatyczny jest nieczynny. Kierunek transportowania ślimaka wyświetla się
na terminalu R-Touch. Jeżeli kierunek transportowania ślimaka jest ustawiony w taki
sposób, że jest napełniana przednia część zasobnika, to na R-Touch pojawi się wskazówka i zabrzmi sygnał ostrzegawczy.

Ręczne przełączanie kierunku obrotu ślimaka zasobnika odbywa się na panelu przycisków I poprzez naciśnięcie przycisku
(16) „Ślimak zasobnika do przodu/do
tyłu ustawianie ręczne“. Świecąca dioda LED informuje, że jest wybrane sterowanie
ręczne.

Ślimak zasobnika ręcznie do tyłu

Ślimak zasobnika ręcznie do przodu

16

W przypadku jednokrotnego naciśnięcia klawisza
kierunku obrotu ślimaka zasobnika.
W przypadku ponownego naciśnięcia klawisza
runku obrotów ślimaka.

nastąpi ręczne przełączenie
następuje ponowna zmiana kie-

Jeśli naciśnie i przytrzyma się przycisk
, to sterowanie kierunkiem obrotów ślimaka zasobnika powróci do trybu automatycznego.

324 / 588

Praca
Zasobnik
Powrót do automatycznego sterowania kierunkiem obrotów odbywa się przez naciśnięcie przycisku (18) na elemencie obsługi do opróżniania zasobnika.
2

1

0

18

6.19.5.1
6

Szybkie odłączenie
Jeśli zasobnik jest już pełny, podczas normalnego wyłączania napędu maszyny, może
zostać przepełniony przez buraki znajdujące się jeszcze w pozostałym torze buraków.
Jednocześnie część buraków może spaść z zasobnika na pole.
Aby tego uniknąć, napęd maszyny można zatrzymać przy pomocy układu szybkiego
odłączania.
Szybkie odłączenie odbywa się następująco:
– Gdy lemiesz wyorujący znajduje się jeszcze w podłożu, nacisnąć na joysticku żółty
klawisz (6) „Odłączanie napędu maszyny”.
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6.19.6

Rozkładanie/składanie maszyny za pomocą automatyki składania
Za pomocą automatyki składania ustawia się zasobnik w położeniu wyorywania lub
położeniu transportowym.
OSTRZEŻENIE
Ryzyko bardzo poważnych obrażeń.
– Należy się upewnić, że w strefie zagrożenia nikogo nie ma.

Automatyka składania wykonuje przy rozkładaniu następujące ruchy maszyny:
1
2
3
4

Rozkładanie elewatora i wszystkich bocznych i tylne kratownic zasobnika
Rozłożenie ramion i przedniej ściany zasobnika
Rozłożenie części przegubowych taśmy wyładowczej
Podnoszenie ślimaka zasobnika z przodu i z tyłu

Aby uruchomić mechanizm automatycznego składania, nacisnąć najpierw przycisk
kombinowany (22). Dioda LED w przycisku świeci się przez 5 sekund, w tym czasie
Rocker analogowy (40) jest aktywny. Przełączyć Rocker analogowy (40) na zewnątrz
położenie wyorywania lub do wewnątrz w położenie transportowe.

22

40

UWAGA
Przed złożeniem zasobnika do pozycji transportowej należy go całkowicie opróżnić!

Automatyka składania wykonuje przy rozkładaniu następujące ruchy maszyny:
1
2
3
4

opuścić ślimak zasobnika z przodu i z tyłu
złożyć część przegubowe taśmy wyładowczej
złożyć ramiona zasobnika i przednią ścianę zasobnika
złożyć elewator, wszystkie boczne i tylną kratownicę zasobnika

– 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.
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6.19.7

Ręczne rozkładanie i składanie maszyny
Jeśli automatyka składania nie funkcjonuje z powodu usterki technicznej, to można
krok po kroku "ręcznie" złożyć zasobnik do pozycji wyorywania lub do pozycji transportowej.
OSTRZEŻENIE
Ryzyko bardzo poważnych obrażeń.
– Należy się upewnić, że w strefie zagrożenia nikogo nie ma.
Celem rozłożenia proszę wykonać po kolei następujące funkcje:
1. Rozkładanie elewatora, wszystkich bocznych i tylnej kratownicy zasobnika. (patrz
Strona 313)

2. Rozłożenie ramion i przedniej ściany zasobnika. (patrz Strona 318)
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3. Rozłożenie części przegubowych taśmy wyładowczej. (patrz Strona 319)

4. Podnoszenie ślimaka zasobnika z przodu i z tyłu. (patrz Strona 321)

Zasobnik jest całkowicie rozłożony do pozycji wyorywania.
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UWAGA
Przed złożeniem zasobnika do pozycji transportowej należy go całkowicie opróżnić!

Celem złożenia proszę wykonać po kolei następujące czynności:
1. Ślimak zasobnika opuścić z przodu i z tyłu. (patrz Strona 321)

2. Złożyć części przegubowe taśmy wyładowczej. (patrz Strona 319)
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3. Złożyć ramię zasobnika i przednią ścianę zasobnika. (patrz Strona 318)

4. Złożyć elewator, wszystkie boczne i tylną kratownicę zasobnika. (patrz Strona 313)

Zasobnik jest całkowicie złożony do pozycji transportowej.
– Sprawdzić poprzez kontrolę wzrokową, czy maszyna faktycznie znajduje się w
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.
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6.20

Opróżnianie zasobnika
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6.20.1

Element obsługi opróżniania zasobnika
W celu opróżnienia zasobnika wzdłużna i poprzeczna podłoga zgarniająca transportuje buraki przez walec czyszczący do taśmy wyładowczej. Walec czyszczący dodatkowo oczyszcza buraki.

Taśma wyładowcza transportuje buraki z zasobnika na jadący obok pojazd lub na
kopiec.
Całkowite opróżnianie zasobnika ustawia się na panelu obsługi opróżnianie zasobnika
umieszczonym w lewym podłokietniku fotelu kierowcy.

1
4
6

2

(1)
(2)
(4)
(6)
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Taśma wyładowcza
Podłoga zgarniająca poprzeczna
Podłoga zgarniająca wzdłużna
Walec czyszczący
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16

20

15

22

17
18
19

21

Przegląd przycisków i mini-joysticka patrz Strona 91
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(15) Ręczne podnoszenie taśmy wyładowczej
Gdy mini-joystick jest wychylony do tyłu (15) następuje podnoszenie taśmy wyładowczej. Jeśli naciśnie się go dłużej niż przez 2 s, będzie słychać pikanie i taśma wyładowcza przestawi się automatycznie w położenie wyorywania.

2

1

Podczas wychylania mini-joysticka (15) do tyłu nacisnąć dodatkowo przycisk wielofunkcyjny (21), aby rozłożyć część przegubową taśmy wyładowczej 2 (2) do góry.
21

(15) Ręczne opuszczanie taśmy wyładowczej
Jak długo mini-joystick jest wychylony do przodu, tak długo następuje opuszczanie
taśmy wyładowczej.
WSKAZÓWKA
Ta funkcja jest aktywna tylko wtedy, gdy część przegubowa taśmy wyładowczej 1 (1)
jest całkowicie rozłożona do pozycji roboczej.

21
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Gdy mini-joystick jest wychylony do przodu (15) nacisnąć dodatkowo przycisk wielofunkcyjny (21), aby złożyć część przegubową taśmy wyładowczej 2 (2) na dół.
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(16) Wysokość taśmy wyładowczej 1
Po krótkim naciśnięciu przycisku (16) taśma wyładowcza podnosi się automatycznie
do wysokości, która jest chwilowo zapisana pod tym przyciskiem. Świecąca dioda LED
przycisku informuje, że osiągnięto zapisaną wysokość.
Zapisywanie do pamięci wysokości taśmy rozładowczej:
Ręczne ustawianie wysokości. W tym celu wychylić mini-joystick (15) do tyłu lub
do przodu, aż do momentu osiągnięcia przez taśmę wyładowczą żądanej wysokości. Przez dłuższe naciśnięcie (ok. 5 sekund) przycisku Wysokość taśmy wyładowczej 1 (16) zapisuje się aktualną wysokość taśmy wyładowczej na klawiszu . Zakończony sukcesem zapis potwierdzony zostanie przez sygnał wskazówkę. W ten sposób na tym klawiszu będzie zapisana aktualna wysokość taśmy wyładowczej i to do
momentu, gdy nie zapisze się na nim nowej wysokości taśmy wyładowczej.
Na lewym kolorowym terminalu widać aktualną wysokość taśmy wyładowczej w %
oraz zapisane wysokości taśmy wyładowczej 1 i 2.

(17) Wysokość taśmy wyładowczej 2
Po naciśnięciu przycisku (17) taśma wyładowcza podnosi się automatycznie do wysokości, która jest chwilowo zapisana pod tym klawiszem. Świecąca dioda LED przycisku informuje, że osiągnięto zapisaną wysokość. Zapisywanie do pamięci wysokości
taśmy wyładowczej jest zgodne z opisem wysokości taśmy wyładowczej 1.
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Wskazanie taśmy wyładowczej i opróżniania zasobnika
Wszystkie wskazania taśmy wyładowczej i opróżniania zasobnika znajdują się całkowicie u góry na lewym kolorowym terminalu.
1

2

3

(1) Wskazanie ustawionej prędkości opróżniania zasobnika
Tutaj widać ustawioną prędkość opróżniania zasobnika w %. Prędkość można ustawiać pokrętłem (22).
(2) Wysokość taśmy wyładowczej
(3) Wskaźnik aktywnego stopnia wyładunku opróżniania zasobnika
(patrz Strona 337)
Jeśli aktywne jest automatyczne opróżnianie zasobnika, to aktywny poziom rozładowania opróżniania zasobnika (3) wyświetla się na zielono.

WSKAZÓWKA
Pełny opis wskaźników i funkcji lewego kolorowego terminala znajduje się tutaj: patrz
Strona 145
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Stopnie wyładunku opróżnianie zasobnika

3+
+
3

1

2

Stopień wyładunku 0: zastój
Stopień wyładunku 1: tylko taśma wyładowcza pracuje.
Stopień wyładunku 2: taśma wyładowcza pracuje, dodatkowo szybko pracuje również podłoga poprzeczna.
Stopień wyładunku 3: taśma wyładowcza pracuje, dodatkowo pracuje również podłoga poprzeczna szybko i wzdłużna powoli.
Stopień wyładunku 3+: taśma wyładowcza pracuje, dodatkowo pracuje również podłoga poprzeczna szybko i wzdłużna szybko.
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(20) Zatrzymanie STOP opróżniania zasobnika
Naciśnięcie przycisku (20) zatrzymuje opróżnianie zasobnika i wyłącza natychmiast
taśmę wyładowczą i wszystkie podłogi zgarniające.
(22) Pokrętło
Za pomocą pokrętła (22) steruje się bezstopniowo prędkość opróżniania zasobnika
(taśma wyładowcza + podłogi zgarniające). Prędkość można ustawić również gdy
opróżnianie zasobnika jest wyłączone.
WSKAZÓWKA
Prędkość podłóg zgarniających jest powiązana z prędkością taśmy wyładowczej. Jeśli
za pomocą tego pokrętła zmienia się prędkość taśmy wyładowczej, zmienia się równocześnie tym samym stopień wyładunku od 2 do 3+ przy dołączonych podłogach zgarniających.

(18) Opróżnianie zasobnika +
2

1

0

Poprzez naciśnięcie tego przycisku zmienia się stopniowo stopień wyładunku opróżniania zasobnika od poziomu 0 do 3+.
Jeśli po naciśnięciu przycisku (18) uruchomione zostanie opróżnianie zasobnika, rozpoczyna się opróżnianie zasobnika z ustawioną prędkością.
Po naciśnięciu tego przycisku nastąpi wyłączenie automatycznego opróżniania zasobnika.
(19) Opróżnianie zasobnika -

2

1

0

Poprzez naciśnięcie tego przycisku zmienia się stopniowo stopień wyładunku opróżniania zasobnika od poziomu 3+ w stronę 0.
Po naciśnięciu tego przycisku nastąpi wyłączenie automatycznego opróżniania zasobnika.
(15) Automatyczne opróżnianie zasobnika na kopiec
Po wychyleniu mini-joysticka (15) w lewo następuje uruchomienie automatycznego
opróżniania zasobnika. Jednocześnie system włącza stopnie wyładunku 1 → 2 → 3 →
3+ opróżnianie zasobnika bez interwencji kierowcy. Prędkość rozładunku można zmieniać pokrętłem (22).
(15) Opróżnianie zasobnika - koniec
Po wychyleniu mini-joysticka (15) w prawo następuje WYŁĄCZENIE automatycznego
opróżniania zasobnika. Podłogi zgarniające zatrzymują się od razu, taśma wyładowcza pracuje aż do opróżnienia i składa się w położenie wyorywania. Poza tym w ten
sposób również wyłącza się automatyczne opróżnianie zasobnika.
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Czas, w którym taśma wyładowcza biegnie swobodnie ustawić można w menu "Ustawienia podstawowe", podmenu "Zasobnik" w wierszu "Czas nadbiegu taśma wyładowcza". Jeśli ustawi się wyższą wartość to taśma wyładowcza biegnie swobodnie przez
dłuższy czas.

Zasobnik
Opóźnienie ślimak zasobnika

2s

Czas nadbiegu taśma wyładowcza

3s

Obroty silnika wyładunek kopiec
Obroty silnika wyładunek wyorywanie
Stopień wyrz. liści przy przeład.

9001/min
12001/min
Wyłącz

WSKAZÓWKA
Aby można było korzystać z elementu obsługi opróżniania zasobnika, fotel operatora musi być obciążony. Jeśli fotel operatora nie jest obciążony, zamiast tego trzeba
dodatkowo nacisnąć pokrętło (22).
Podczas obniżania / podnoszenia taśmy wyładowczej poprzez wychylenie mini-joysticka do przodu/do tyłu (15) pokrętło (22) musi być przez cały czas naciśnięte.
W celu aktywacji przycisków wysokości taśmy wyładowczej 1 (16), wysokości taśmy
wyładowczej 2 (17), opróżnianie zasobnika + (18) oraz automatycznego opróżniania
zasobnika (mini-joystick (15) wychylony w lewo) należy nacisnąć pokrętło (22) tylko
na początku. Następnie można je zwolnić, odpowiednia funkcja będzie nadal wykonywana.
Po wychyleniu mini-joysticka (15) w prawo (Opróżnianie zasobnika - koniec) bez naciśnięciu pokrętła (22), taśma wyładowcza wyłączy się. Jeśli konieczne jest złożenie
taśmy wyładowczej, należy dodatkowo nacisnąć pokrętło (22).
Podczas naciskania przycisku STOP (20) oraz przycisku Opróżnianie zasobnika - (19)
nie trzeba naciskać pokrętła (22).
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6.20.2

Ustawianie obrotów wyładowywania
Kiedy podczas opróżniania zasobnika napęd maszyny jest wyłączony, to prędkość
obrotowa silnika wysokoprężnego jest automatycznie ustawiana na 900 min-1. Jeżeli
jednak będzie potrzebna inna prędkość obrotowa, to można ją ustawić w menu „Ustawienia podstawowe”, podmenu „Zasobnik”, w wierszu „Obroty silnika wyładunek
kopiec”.

Zasobnik
Opóźnienie ślimak zasobnika

2s

Czas nadbiegu taśma wyładowcza

3s

Obroty silnika wyładunek kopiec
Obroty silnika wyładunek wyorywanie
Stopień wyrz. liści przy przeład.

9001/min
12001/min
Wyłącz

Jeśli zasobnik opróżniany będzie bezpośrednio na jadący obok pojazd to obroty silnika wysokoprężnego ustawią się automatycznie na 1200 min-1 . Jeżeli jednak będzie
potrzebna inna prędkość obrotowa, to można ją ustawić w menu „Ustawienia podstawowe”, podmenu „Zasobnik”, w wierszu „Obroty silnika wyładunek wyorywanie”.

Zasobnik
Opóźnienie ślimak zasobnika

2s

Czas nadbiegu taśma wyładowcza

3s

Obroty silnika wyładunek kopiec
Obroty silnika wyładunek wyorywanie
Stopień wyrz. liści przy przeład.
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6.20.3

Wskazówki dotyczące tworzenia kopców (w przypadku użycia
maszyny ROPA Maus)
Podczas wyorywania zwracać uwagę na prawidłową ilość ziemi na burakach. Trochę
ziemi (udział ziemi około 10-15 %) chroni buraki podczas załadunku. Jak będzie za
dużo ziemi, buraków nie da się wystarczająco szybko ładować.
Jeśli buraki cukrowe są ładowane bezpośrednio po wyorywaniu, powinny zostać
jak najlepiej oczyszczone przez wyorywacz. Jeśli dopiero co wyorane buraki są płukane 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 chroniła buraki przed uszkodzeniami, a ponadto jest bez problemów usuwana przez ładowarki czyszczące firmy ROPA.
W szczególności w przypadku lepkiej gleby po wyorywaniu pozostaje na burakach
najczęściej duża ilość ziemi, mimo ich dokładnego czyszczenia. Takie buraki należy
przed załadunkiem przechowywać przez 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 ładowarek czyszczących firmy ROPA.
W bardzo trudnych warunkach glebowych optymalny efekt czyszczenia można w pewnych 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 przerobową i delikatne czyszczenie tylko wtedy, kiedy ziemia przylegająca do buraków jest
zeschnięta.
Kopce z buraków należy tworzyć w razie możliwości tylko na suchym i pozbawionym
kolein podłożu. Podłoże powinno być w miarę możliwości wolne od ciał obcych, jak
kamienie, 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 zwożącej. Podczas tworzenia kopców należy zwrócić uwagę na to, aby nie były szersze niż stół pobierający użytej ładowarki czyszczącej. W przypadku maszyny euro-Maus3 ROPA stół ten mierzy osiem,
w przypadku euro-Maus4 i Maus 5 dziesięć metrów.
Załadunek przebiega najczęściej w prawo. Proszę pamiętać o tym podczas tworzenia kopców. Dzięki dopracowanej konstrukcji ładowarek czyszczących firmy ROPA
bez żadnych problemów możliwy jest również załadunek w lewo przy zachowaniu tej
samej zdolności przerobowej i jakości.
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6.21

Przekładnia rozdzielcza pompy
Przekładnia rozdzielcza pomp jest zamocowana bezpośrednio do silnika wysokoprężnego i przenosi napęd z silnika na pompy hydrauliczne. Przekładnia rozdzielcza pomp
jest wyposażona w ciśnieniowy układ smarowania. Jeżeli smarowanie jest niewystarczające, uruchamia się ostrzegawczy sygnał. Na terminalu R-Touch pojawia się symbol 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 obrotowej silnika wysokoprężnego do napędzania pomp hydraulicznych – nawet przez krótki
czas.
Maksymalna prędkość obrotowa : 1690min-1
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6.22

Układ hydrauliczny
OSTRZEŻENIE
W układzie hydraulicznym panuje wysokie ciśnienie.
Z nieszczelnych miejsc może wydostawać się gorący olej hydrauliczny pod wysokim ciśnieniem i spowodować poważne obrażenia! Ciśnienie wstępne w zbiornikach
ciśnieniowych ze względów konstrukcyjnych występuje nawet wtedy, gdy pozostała
część układu hydraulicznego jest już pozbawiona ciśnienia. 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 odpowiednio przeszkolony personel.
– Podczas prac przy zbiornikach ciśnieniowych należy wcześniej układ kompletnie
pozbawić ciśnienia.
– Same zbiorniki ciśnieniowe pod żadnym pozorem nie mogą ulec uszkodzeniu ani
zostać otwarte, ponieważ ciągłe ciśnienie wstępne może doprowadzić do poważnych obrażeń ciała.
– W trakcie wszystkich prac w układzie hydraulicznym pamiętać o zachowaniu jak
największej czystości.

(1)
(2)

Poziom oleju hydraulicznego
Temperatura oleju hydraulicznego

Przewody wężowe w układzie hydraulicznym należy regularnie sprawdzać! Uszkodzone lub stare przewody należy bezzwłocznie wymienić na nowe. Przy wymianie
stosować wyłącznie oryginalne węże ROPA lub przewody odpowiadające technicznym specyfikacjom oryginalnego przewodu wężowego! Zwracać uwagę na regionalne
przepisy dotyczące przydatności do użycia węży hydraulicznych.
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 1000 min-1. Unikać należy nawet krótkotrwałych wysokich obrotów. Jeśli olej
hydrauliczny nie osiągnął normalnej temperatury roboczej (dłuższe postoje, niskie
temperatury zewnętrzne) postępować należy następująco:
Odczekać, aż silnik się rozgrzeje pracując z prędkością 1000min-1 przez około pięć
minut, a olej hydrauliczny osiągnie temperaturę około 20°C. Temperaturę i poziom
napełnienia oleju hydraulicznego można w dowolnej chwili odczytać na terminalu RTouch.
Jeśli temperatura oleju hydraulicznego wynosi 70 °C lub więcej lub jeśli na terminalu R-Touch pojawi się ten symbol
należy natychmiast oczyścić chłodnicę oleju
hydraulicznego.
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Obydwa napędy wentylatorów chłodnicy oleju hydraulicznego i chłodnicy silnika
rewersują się automatycznie w regularnych odstępach czasu. Dzięki takiemu rozwiązaniu wszelkie zanieczyszczenia są w dużym stopniu usuwane. Możliwa jest również
ręczna zmiana kierunku ruchu. W tym celu należy wybrać w menu „Funkcje specjalne”
wiersz „Zmiana napędów wentylatorów uruchomienie”. W tym celu należy przestawić
w menu „Funkcje specjalne” wiersz „Status zmiany napędów wentylatorów” z „Auto”
na „Wł”. Napędy wentylatorów zmieniają kierunki pracy dmuchawy na jeden cykl.

Funkcje specjalne
B377 Ciśnienie paliwa
Pompa paliwa
Status centralnego smarowania

3425 mbar
Wyłącz
Auto

Start smarowania pośredniego
Czas smarowania centralne smarowanie

21 min

Status zmiany napędów wentylatorów

Włącz

Zmiana napędów wentylatorów uruchomienie
Regulacja podwozia

Aktywne

Poziom oleju powinien wynosić między 80 % i 100 %. Należy unikać wartości wynoszących ponad 100 %. Jeżeli poziom oleju hydraulicznego jest za niski, to na kolorowym monitorze R-Touch pokazuje się symbol ostrzegawczy:
Poziom oleju hydraulicznego za niski. Wyłączyć NATYCHMIAST silnik! Jeżeli kierowca zignoruje powyższe
ostrzeżenie, po krótkiej chwili silnik wyłączy się automatycznie. Uzupełnić poziom oleju
i zbadać przyczynę braku oleju. W przypadku pękniętego węża wyciek całego oleju
hydraulicznego następuje w najniekorzystniejszym przypadku w ciągu 30 sek.

344 / 588

Praca
Układ hydrauliczny
Pompy hydrauliczne:

Poz.

Funkcja

101

Napęd jezdny

102

Opróżnianie zasobnika

103

Hydraulika robocza

104

Lemiesz wibrujący/Talerz wyrzutnika liści

105

kierowanie przednią osią

106

Chłodnica wody i chłodnica powietrza doładowania

107-1

Pompa ciśnieniowa

107-2

Napęd wentylatora

108

Napęd główny wyorywacza: wał ogławiacza, ślimak liści (tylko RBS i RAS), walce
wyorywacza 1-6, ostatni wał wyorywacza, krótkie walcw wyorywacza, podwójna
łopatka

109

Taśma sitowa

110

Smarowanie przekładni PVG (pracuje olejem przekładni PVG)

111

Wał kopiujący wyorywacza RR

112

Napęd gwiazdy sitowej, też opróżnianie zasobnika na kopiec

113

Ślimak zasobnika/elewator, rura pokrywy elewatora, popychacz w gwieździe sitowej
(opcja)

114

Smarowanie CVR (pracuje olejem przekładni CVR)
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Zamontowana na przekładni odboczkowej 1 osi tylnej
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115

Pompa kierowania awaryjnego

116

Smarowanie przekładni przekładnia odboczkowa
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6.23

Układ sprężonego powietrza
Układ pneumatyki roboczej w maszynie realizuje następujące czynności:
Odłączanie napędu wszystkich kół.
Włączanie blokad mechanizmu różnicowego.
Składanie lusterek wstecznych.
Wychylanie bariery ochronnej.
Poza układem pneumatyki roboczej kompresor powietrza zasila także:
Miejsca poboru powietrza sprężonego na maszynie.
Pistolet do przedmuchiwania w kabinie kierowcy.
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 pod pokrywą boczną
(1).

1

3

(1)

Pokrywa boczna

Przedstawiony na rysunku zawór
odcinający ( 3) jest otwarty (położenie
poziome). Aby go zamknąć, należy
przekręcić go o 90°.

Na terminali R-Touch można odczytać dokładne ciśnienie w zbiorniku sprężonego
powietrza (4).

Wszystkie czynności przełączania sterowane pneumatycznie mogą zostać niezawodnie zrealizowane tylko wtedy, gdy ciśnienie w układzie sprężonego powietrza jest
wystarczające. Jeżeli ciśnienie w układzie sprężonego powietrza nie jest wystarczające, to na terminalu R-Touch pojawia symbol ostrzegawczy
.
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6.23.1

Kompresor
Cały układ pneumatyczny maszyny zasilany jest sprężonym powietrzem przez kompresor. Kompresor jest podłączony kołnierzem bezpośrednio do silnika. Kompresor
zasysa powietrze przez filtr powietrza w silniku. Po osiągnięciu maksymalnego ciśnienia, regulator ciśnienia automatycznie wypuszcza ciśnienie. Kompresor jest urządzeniem bezobsługowym.

6.23.2

Zbiornik sprężonego powietrza
Zbiornik sprężonego powietrza (1) znajduje się na przedniej ściance zasobnika obok
klinów pod koła. Jego zadaniem jest zasilanie roboczego układu pneumatycznego w
sprężone powietrze.

(1)
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Oprócz zbiornika sprężonego powietrza dostępny jest zawór odcinający (2) dla przewodu powietrza do systemu czyszczenia sprężonym powietrzem R-Contour. Jeśli
zawór odcinający (2) wychyla się do góry, to znaczy, że przewód powietrza jest
otwarty. Jeśli zawór odcinający (2) wychyla się w prawo, to znaczy, że przewód powietrza jest zamknięty.
WSKAZÓWKA
W przypadku nieszczelności całe powietrze ze zbiornika sprężonego powietrza może
się ulotnić. Poruszanie się maszyny nie byłoby wtedy możliwe.
Zamknąć zawór odcinający (2), tak aby zapobiec ulatnianiu powietrza.

Zawór odcinający otwarty

Zawór odcinający zamknięty

Złącza sprężonego powietrza

(3)

Złącze sprężonego powietrza w
komorze silnika z prawej strony

(4)

Złącze sprężonego powietrza
obok kamery gwiazdy sitowej

Miejsce poboru sprężonego powietrza (3) znajduje się w komorze silnika za prawą
boczną komory silnika.
Drugie miejsce poboru sprężonego powietrza (4) znajduje się z prawej strony pojazdu
nad pierwszą gwiazdą sitową. W tym miejscu można pobrać sprężone powietrze do
prac konserwacyjnych i naprawczych.
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6.24

Układ centralnego smarowania
Maszyna jest wyposażona w centralny układ smarowania i posiada trzy obwody smarowania.

3

1
2

(1)
(2)
(3)

Obwód smarowania 1 rama pojazdu
Obwód smarowania 2 belka wyorywacza tylko napęd mimośrodowy
Obwód smarowania 3 wyorywacz (nie mimośród) i ogławiacz

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
. Podczas eksploatacji pompa smarowania
pracuje w położeniu podstawowym przez 21 min i pauzuje potem przez 60 min.
W razie potrzeby można w każdej chwili zmienić to ustawienie w menu „Funkcje specjalne” w wierszu „Czas smarowania centralne smarowanie” i dopasować je tym
samym do indywidualnych warunków.

Funkcje specjalne
B377 Ciśnienie paliwa
Pompa paliwa
Status centralnego smarowania

3425 mbar
Wyłącz
Auto

Start smarowania pośredniego
Czas smarowania centralne smarowanie
Status zmiany napędów wentylatorów

21 min
Auto

Zmiana napędów wentylatorów uruchomienie
Regulacja podwozia
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Zbiornik pompy smarującej o pojemności 2 kg napełnia się dźwignią na dużym wiadrze ze smarem. Nigdy nie należy napełniać 2-kilogramowego zbiornika pompy smarującej 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 wystarczający zapas smaru. W żadnym razie zapas smaru nie może zostać zużyty 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 stoi na ogrzanej platformie. Umożliwia to napełnianie
przy mniejszym wysiłku.

6.24.1

Napełnianie praski smarowniczej

2

1

(1)
(2)

Zawór odcinający
Smarowniczka do napełniania
prasy z dźwignią ręczną

Uchwyt dla smarowniczki

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 smarem, prasa z dźwignią ręczną napełnia się smarem.
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6.24.2

Międzysmarowanie
Układ smarowania można w dowolnej chwili aktywować ręcznie. Na terminalu RTouch w menu „Funkcje specjalne“ nacisnąć na wiersz „Start smarowania pośredniego”. W tym celu należy przestawić w menu „Funkcje specjalne” wiersz „Status centralnego smarowania” z „Auto” na „Wł”.

Funkcje specjalne
B377 Ciśnienie paliwa
Pompa paliwa
Status centralnego smarowania

3425 mbar
Wyłącz
Włącz

Start smarowania pośredniego
Czas smarowania centralne smarowanie
Status zmiany napędów wentylatorów

21 min
Auto

Zmiana napędów wentylatorów uruchomienie
Regulacja podwozia

Aktywne

Po upływie ustawionego w menu „Funkcje specjalne” czasu smarowania ponownie
wyłącza się smarowanie (patrz Strona 350).
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Regularnie kontrolować układ przewodów smarujących. Codziennie sprawdzać, czy
układ smarujący prawidłowo działa. Jedną z możliwości jest kontrola rozdzielacza
głównego na podwoziu. Jest tam zamontowany wysuwany sworzeń do kontroli działania. Ten wysuwany sworzeń porusza się powoli, gdy przez rozdzielacz główny przepływa smar. Po tym rozpoznaje się, czy element pompujący tego obiegu smarowania
działa.

1

Rozdzielacz główny podwozie

(1)

Rozdzielacz główny napęd
mimośrodowy lemiesza

Rozdzielacz główny wyorywacza i
ogławiacza

Wysuwany sworzeń
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6.25

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 kontynuując 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 czyszczenia
uważać, aby nie zarysować osłony obiektywu.
Obrazy przesyłane przez kamerę można wyświetlać na lewym kolorowym terminalu.
Pożądaną kamerę można wybrać przesuwając palcem w bok po terminalu (patrz
Strona 147). Możliwe jest wyświetlanie dwóch różnych obrazów z kamery.
Pojazd jest wyposażony w następujące kamery:
•
•
•
•
•

Kamera cofania (patrz Strona 355)
Kamera gwiazdy sitowej (patrz Strona 355)
Kamera na taśmę sitową (opcjonalnie) (patrz Strona 356)
Kamera na taśmę wyładowczą (opcjonalna) (patrz Strona 356)
Kamery R-View (opcjonalne) (patrz Strona 357)

Automatyka kamer
Za pomocą funkcji automatyki kamer przełącza się system wideo do trybu automatycznego. Automatykę kamer można aktywować w oknie szybkiego wyboru lewego terminala (patrz Strona 148).
Teraz zależnie od sytuacji będą automatycznie wyświetlały się dwie najważniejsze
kamery (np. podczas cofania będzie się wyświetlać kamera cofania oraz R-View).
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6.25.1

Kamera cofania
Maszyna jest wyposażona seryjnie w kamerę cofania. Ta kamera znajduje się u góry
z tyłu pojazdu i służy do poprawy widoczności podczas cofania. Kamera cofania jest
optyczną pomocą parkowania, jest ona aktywowana w momencie rozpoczęcia jazdy
do tyłu.

1

2

(1)
(2)

6.25.2

Kamera cofania
R-View kamera tył

Kamera gwiazdy sitowej
Maszyna jest wyposażona seryjnie w kamerę gwiazdy sitowej służącą do kontrolowania układu czyszczenia gwiazdami sitowymi.

Kamera gwiazdy sitowej
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6.25.3

Kamera na taśmę sitową (opcjonalnie)
Opcjonalnie można wyposażyć maszynę w dodatkową kamerę na taśmę sitową.
Kamera służy do kontroli taśmy sitowej.

Kamera na taśmę sitową

6.25.4

Kamera taśmy wyładowczej (opcja)
Opcjonalnie można wyposażyć maszynę w dodatkową kamerę służącą do kontrolowania taśmy wyładowczej. Kamera ta poprawia widoczność podczas przeładunku na
jadące obok pojazdy.

kamera na taśmę wyładowczą
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6.25.5

R-View (opcja)
Opcjonalnie można wyposażyć maszynę w system video "R-View". Obrazy z kamery
R-View po lewej stronie (2), kamery R-View z tyłu (4) oraz kamery R-View po prawej
stronie (5) łączone są w jeden obraz maszyny z perspektywy lotu ptaka. Obraz pokazuje zakres w obrębie tyłu maszyny (z boków po 5 m, do tyłu ok. 3 m).

2
3

1

4

(1)
(2)

kamera na taśmę wyładowczą
R-View kamera lewa

(3)
(4)

Kamera cofania
R-View kamera tył

5

(5)

R-View kamera prawa

UWAGA
Kamery R-View nie są z stanie pokazać przeszkód, np. gałęzi drzew na górnych tylnych narożnikach maszyny. Do wysokości około 2 metrów ponad powierzchnią są
widoczne przeszkody także w obrębie kolumn narożnych.
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6.26

Układ elektryczny
UWAGA
Ryzyko uszkodzenia układu elektrycznego i elektronicznego w maszynie.
– Dopóki uruchomiony jest silnik i włączony jest zapłon, nie wolno wyłączać głównego włącznika akumulatora.

6.26.1

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
.

6.26.2

Przekaźnik rozdzielczy akumulatora

Jeśli zasilanie elektryczne zostanie wyłączone przy użyciu głównego włącznika akumulatora (77) (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 (77), to przekaźnik
rozdzielczy akumulatora wyłączy się automatycznie po upływie 120 godzin od wyłączenia zapłonu. W takim przypadku przed kolejnym uruchomieniem zapłonu należy
jeden raz WYŁĄCZ/WŁĄCZ główny włącznik akumulatora (77).
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6.26.3

Wyłączenie awaryjne akumulatora

Zasilanie elektryczne na wyłączniku awaryjnym włączone
UWAGA
Ryzyko uszkodzenia maszyny.
Jeśli ten przełącznik ustawimy do tyłu przy włączonym zapłonie, może dojść do utraty
danych.
Ponadto może dojść do poważnych uszkodzeń systemu oczyszczania spalin (system
SCR) (tylko RT6Sd).
Z prawej strony obok punktu obrotowego drabinki do zasobnika znajduje się przełącznik (97) do awaryjnego wyłączania akumulatora. Ten przełącznik wolno wyłączyć
JEDYNIE w SYTUACJACH AWARYJNYCH.
W sytuacji awaryjnej (np. pożar pojazdu) należy odchylić klapę w dół i przełącznik
przechylić do tyłu. W taki sposób przekaźnik rozdzielczy akumulatora natychmiast i
bez zwłoki odłącza akumulator od instalacji pokładowej pojazdu.
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6.27

Drukarka

6.27.1

Opis przycisków

(1)
(2)
(3)

Error Lamp
Power Lamp
Klawisz FEED/ENTER

Przyciśnięcie klawisza Feed (3) powoduje najpierw przesunięcie wiersza aktualnie
ustawionej czcionki, a jeśli przytrzymamy go dłużej niż 2 sekundy, wiersz ten będzie
przesuwany stale.
Autotest:
Działanie drukarki sprawdzane jest w ramach autotestu po rozpoczęciu wydruku. W
tym celu podczas wzbudzania z trybu Power OFF należy przytrzymać klawisz posuwu
papieru {FEED} (3) przez co najmniej 3 sekundy.

6.27.2

Jaki rodzaj papieru termicznego jest właściwy
Drukarka dostosowana jest do papieru o szerokości 57,5 ± 0,5 mm, z 60 g/m2. ROPA
zaleca stosowanie standardowego papieru (ROPA Art. Nr. 207015500). Stosowanie
innego papieru może zakłócić działanie drukarki.
Na której stronie papieru termicznego można drukować? W prawie każdym przypadku
stroną, na której można drukować, jest zewnętrzna strona papieru. Jeśli mimo to pojawią się wątpliwości, proszę sprawdzić papier paznokciem: Proszę nacisnąć paznokciem na papier i szybko po nim przejechać. Na ciepłoczułej stronie papieru pojawi się
w wyniku ciepła spowodowanego tarciem czarne zabarwienie.
– Odwinąć około 10 cm papieru z rolki.
Warstwa ta musi być ściśle nawinięta.
– Proszę otworzyć pokrywę drukarki
poprzez naciśnięcie LEVER'a w pokrywie lekko w dół. Walec drukujący
podnosi się razem z pokrywą z mechanizmu drukującego. Teraz można
w łatwy sposób otworzyć pokrywę.
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– Rolkę papieru należy włożyć w rowek
na rolkę w taki sposób, aby strona
zewnętrzna papieru skierowana była
do mechanizmu drukującego. W drukarce można drukować tylko na tej
stronie.

– Mocno docisnąć pokrywę. Wówczas
zatrzaśnie się ona w sposób słyszalny tak, że można teraz zerwać
papier o krawędź do zrywania bez
otwarcia pokrywy oraz tak, że papier
nie będzie się ślizgał na głowicy drukującej.
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6.28

Unieruchomienie
Maszynę odstawić w taki sposób, aby nikomu nie przeszkadzać ani nie zagrażać. Proszę pamiętać o wystarczającej, bezpiecznej odległości od naziemnych przewodów
elektrycznych.
–
–
–
–
–
–
–
–

Całkowicie obniżyć wyorywacz.
Wyłączyć silnik.
Uruchomić hamulec postojowy.
Wyłączyć wszystkie odbiorniki prądu elektrycznego.
Wyciągnąć kluczyk ze stacyjki.
Wyłączyć główny wyłącznik akumulatora.
Opuścić maszynę i zamknąć kabinę kierowcy.
Złożyć lub podnieść obie drabinki wejściowe i w razie potrzeby zabezpieczyć w taki
sposób, aby nikt nieupoważniony nie mógł ich rozłożyć (w razie potrzeby zabezpieczyć za pomocą zamka i łańcucha).
– Zabezpieczyć maszynę klinami przed odjechaniem.
WSKAZÓWKA
Proszę pomyśleć również o dodatkowym zabezpieczeniu maszyny przed dziećmi.
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OSTRZEŻENIE
W przypadku wszystkich prac konserwacyjnych istnieje ryzyko odniesienia poważnych
i bardzo poważnych obrażeń ciała oraz ryzyko uszkodzenia maszyny.
– W żadnym wypadku nie przechodzić przez ściankę zasobnika.
– 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, wyłączyć główny włącznik akumulatorów).
– Wykonywać tylko te prace konserwacyjne, do wykonania których posiada się odpowiednie kwalifikacje, przygotowanie oraz narzędzia.
– Przy wykonywaniu wszelkich prac konserwacyjnych przestrzegać wszystkich lokalnie obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa w celu ochrony zdrowia 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 ubezpieczeniowej.
– Korzystać zawsze z dopuszczonych do użytkowania i bezpiecznych drabinek oraz
pozostałego wyposażenia pomocnego przy wchodzeniu.
– Nie wchodzić na otwarte osłony boczne komory silnika.
– Zablokować zawsze starannie wszystkie klapy we wnętrzu zasobnika

7.1

Silnik Diesla
UWAGA
Ryzyko uszkodzenia silnika!
– Poziom oleju w silniku sprawdzać codziennie na podstawie wskazań miarki przy
maszynie stojącej na równym podłożu i zimnym, niepracującym silniku.
– Silnik zawiera wystarczającą ilość oleju, kiedy jego poziom mieści się między
wskazaniem minimalnym i maksymalnym.
– W przypadku stwierdzenia zbyt niskiego poziomu uzupełnić go używając właściwego oleju silnikowego. Należy zwrócić uwagę na to, aby poziom oleju nie był zbyt
wysoki.
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W dalszej części umieszczono fragmenty z instrukcji prac konserwacyjnych firmy
Volvo. Aby zachować w pełnym zakresie prawa gwarancyjne wobec producenta
Volvo, użytkownik silnika musi zapewnić terminowe i pełne przeprowadzanie zalecanych przez firmę Volvo prac konserwacyjnych przez osoby, które zostały wyraźnie
upoważnione do tych prac przez firmę Volvo. Te osoby są zobowiązane do potwierdzenia prawidłowego i terminowego przeprowadzenia prac konserwacyjnych w oryginalnych dokumentach prac konserwacyjnych.

7.1.1

Suchy filtr powietrza wariant PSD (w przypadku RT6Sa do wyboru
do 6*1985; nie występuje w przypadku RT6Sd)
Silnik wysokoprężny jest wyposażony w suchy filtr powietrza składający się z głównego elementu filtrującego oraz filtra bezpieczeństwa.

UWAGA
Ryzyko uszkodzenia silnika!
– Przy wymianie filtra pamiętać zawsze o zachowaniu absolutnej czystości.
– Nie wolno uruchamiać silnika wysokoprężnego bez zamontowanych elementów filtrujących.
Główny element filtrujący wymienić należy:
– co 1000 roboczogodzin lub raz w roku (pilnie zalecane) albo
– jeśli filtr jest uszkodzony.
Filtr bezpieczeństwa jest dostępny po wymontowaniu głównego elementu filtrującego.
Chroni on silnik przed zabrudzeniem w trakcie przeprowadzania konserwacji elementu
głównego lub kiedy główny element jest uszkodzony.
Filtr bezpieczeństwa należy wymienić:
– w razie potrzeby, najpóźniej jednak po 3 przeglądach/konserwacji głównego elementu filtrującego.
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Przeglądy/konserwacja suchego filtra powietrza:
Suchy filtr powietrza znajduje się w komorze silnika i jest dostępny od tyłu zasobnika.
Podczas demontażu i montażu pamiętać o zachowaniu jak największej czystości i
właściwym osadzeniu filtra. Uszkodzone filtry wymienić bezzwłocznie na nowe i nieuszkodzone. Zaleca się, aby w magazynie dla każdego elementu filtrującego znajdował się przynajmniej jeden element na wymianę. Filtra bezpieczeństwa nie należy czyścić, lecz zawsze wymieniać na nowy.
Filtry wymontowywać tylko wtedy, gdy silnik jest unieruchomiony.

1

(1)

Suchy filtr powietrza

11

(11)
(12)

12

Strona wylotowa
Strona czystego powietrza

367 / 588

Przeglądy techniczne i konserwacja
Silnik Diesla
Element główny można czyścić w sposób opisany poniżej. Ponieważ małe uszkodzenia są trudne do zauważenia lub też w ogóle nie można ich zauważyć, zaleca się użycie zupełnie nowych wkładów filtracyjnych. Producent nie ponosi odpowiedzialności za
oczyszczone elementy i wynikłe stąd skutki.
Głównego elementu nie wolno myć ani szczotkować. Przy przedmuchiwaniu koniecznie uważać, aby na stronę czystego powietrza elementu głównego nie przedostał się
pył. Stronę czystego powietrza przedmuchiwać zawsze w kierunku strony wylotowej.
Do przedmuchiwania należy użyć pistoletu na sprężone powietrze.
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.
– Zluzować mocowania gumowe (2) ciągnąc je z maks. 15 Nm od osłony serwisowej (3).
– Usunąć osłonę serwisową.

2

2

3

2

2

4

1.
2.
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– Chwycić główny element filtrujący za
uchwyt (4).
– Celem poluzowania filtra należy nacisnąć go i przechylić go pod kątem ok.
5 ° w dół w kierunku od uszczelki.
– Usunąć filtr

Przeglądy techniczne i konserwacja
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– Chwycić filtr bezpieczeństwa za
uchwyt (5).
– Celem poluzowania filtra należy ciągnąć go i przechylić w kierunku środka
obudowy.
– Usunąć filtr

5

7

8

– Wewnętrzną stronę obudowy ostrożnie przeczyścić wilgotną ściereczką
– szczególną uwagę zwrócić na
powierzchnie uszczelniające dla wkładów filtrujących. Uważać, aby na
wewnętrzną stronę czystego powietrza
filtra nie przedostały się żadne zabrudzenia.
– Stosować należy wyłącznie oryginalne wkłady filtrów (główny element
filtrujący ROPA nr art. 304000600;
filtr bezpieczeństwa ROPA
nr art. 304000700).
– Podczas montażu zwrócić uwagę na
to, aby łącznik (7) zsunął się do nacięcia pozycjonującego (8).
– Wcisnąć filtr ponownie do obudowy.
– Wcisnąć nowy główny element filtrujący z uchwytem do góry do obudowy
filtra.
– Zamknąć pokrywę serwisową. Zwrócić
uwagę na to, aby nosek (9) na pokrywie serwisowej, element filtrujący z
noskiem (10) utrzymywany był we właściwej pozycji.

9

10
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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)

7.1.2

Zawór odpylający

Suchy filtr powietrza wariant XD (we wszystkich RT6Sd; we
wszystkich RT6Sa od 6*1986, w RT6Sa do 6*1985 do wyboru)
Silnik wysokoprężny jest wyposażony w suchy filtr powietrza składający się z głównego 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 filtrujących.
Wymiana wkładu filtrującego (głównego elementu):
– raz w roku (zalecane) lub,
– kiedy na terminalu pojawi się symbol
– 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.
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(1)

Suchy filtr powietrza

Suchy filtr powietrza znajduje się w komorze silnika i jest dostępny od tyłu zasobnika.
Podczas demontażu i montażu pamiętać o zachowaniu jak największej czystości i
właściwym osadzeniu wkładu. Uszkodzony wkład filtra powietrza wymienić bezzwłocznie na nowy i nieuszkodzony.
Wkład można wymontowywać tylko przy wyłączonym silniku. Najbezpieczniejszą, najszybszą i najczystszą metodą konserwacji wkładu filtrującego polega na jego wymianie na nowy.
Element główny można czyścić w sposób opisany poniżej. Ponieważ małe uszkodzenia są trudne do zauważenia lub też w ogóle nie można ich zauważyć, zaleca się użycie zupełnie nowych wkładów filtracyjnych. Producent nie ponosi odpowiedzialności za
oczyszczone elementy i wynikłe stąd skutki.
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2

3

– Wewnętrzną stronę obudowy ostrożnie przeczyścić wilgotną ściereczką – szczególną uwagę zwrócić na powierzchnię uszczelniającą dla wkładu filtrującego. Uważać, aby na wewnętrzną stronę czystego powietrza filtra nie przedostały się żadne
zabrudzenia.
– Głównego elementu nie wolno myć ani szczotkować. Przy przedmuchiwaniu uważać, 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).
– 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 zamontowaniem 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 przeprowadzać w ramach możliwości w zaciemnionym pomieszczeniu. Unikać bezpośredniego światła słonecznego lub jasnego światła dziennego.

Należy dokładnie sprawdzić każdą fałdę przy pomocy odpowiedniej lampki. W żadnym wypadku nie używać uszkodzonych wkładów. Proszę stosować wyłącznie oryginalne wkłady filtrów (element główny ROPA nr art. 303018700; wkład bezpieczeństwa
ROPA nr art. 303018800). 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 zamontować.

4

– Włożyć druciane spinki zaciskowe w rowek (4) kołnierza na obudowie i zacisnąć po
kolei po obwodzie.
– Zamknąć komorę silnika.
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Wymiana wkładu bezpieczeństwa:
Wkład bezpieczeństwa należy wymienić na nowy co piąty przegląd inspekcyjny głównego 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 kierunkiem wskazówek zegara.

5

Przechowywanie wkładów filtra
Elementy filtrujące należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu w pozycji stojącej i zabezpieczone przed kurzem i wilgocią, w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie.
Zalecamy posiadanie na magazynie co najmniej jednego filtra rezerwowego dla każdego 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)
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7.1.3

Wymiana oleju w silniku wysokoprężnym
Pierwsza wymiana oleju silnikowego jest wymagana po pierwszych
500 godzinach pracy, co najmniej raz do roku. Przy każdej wymianie oleju wymienić
również filtry oleju. Wymianę oleju należy przeprowadzać tylko przy ciepłym silniku.
Przed wymianą oleju maszynę należy ustawić na równym podłożu i zabezpieczyć
przed odjechaniem.
WSKAZÓWKA
Jeśli zawartość siarki w paliwie wynosi maksymalnie 15 ppm (w UE wg EN 590 oraz
w USA wg ASTM D975 1-D oraz 2-D - takie są wymogi), to można przeprowadzić
wymianę oleju co 1000 godzin pracy, jednak co najmniej raz do roku.
OSTROŻNIE
Gorący olej!
Olej w silniku może mieć bardzo wysoką temperaturę w pewnych warunkach. Niebezpieczeństwo poparzenia.
– Podczas wymiany oleju w silniku nie wolno dotykać żadnych gorących części silnika.
– Podczas wymiany oleju w silniku należy mieć zawsze założone rękawice i odpowiednie ubranie ochronne.

3

(1)
(2)

Prętowy wskaźnik poziomu oleju
Pokrywa do wlewania oleju

(3)

Zawór spustowy oleju w silniku
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(4)
(5)

Filtr oleju silnikowego (filtr drobny)
Filtr oleju silnikowego (filtr przepływu pobocznego)

Przy wymianie oleju i filtra należy postępować w następujący sposób:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Oczyścić przed wymianą oleju obszar wokół filtrów oleju i pokrywy wlewu oleju.
Olej wymieniać wyłącznie przy ciepłym silniku.
Ustawić maszynę na równym podłożu.
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.
Wszystkie filtry wymontowywać należy przy użyciu taśmy filtrów
Oczyścić powierzchnie uszczelniające konsoli filtra. Sprawdzić czy usunięte zostały
wszystkie pozostałości uszczelki.
Lekko zwilżyć olejem pierścienie uszczelniające nowych filtrów.
Zamontować nowe filtry. Obydwa filtry drobne (4) przykręca się po ich nałożeniu o
1/2 - 3/4 obrotu. Filtr przepływu pobocznego (5) przykręca się po jego nałożeniu o
3/4 - 1 obrotu.
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
Volvo norma VDS-3 (tylko dla RT6Sa)
Olej silnikowy, Low-SAPS
Volvo norma VDS-4.5 (tylko dla RT6Sd)

Ilość napełniana:

ok. 48 litrów

Następnie uruchomić silnik z fotela kierowcy i pozwolić mu biec bez dodawania gazu
przez ok. jedną minutę. 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 na prętowym wskaźniku poziomu oleju. Nie wlewać za dużo oleju silnikowego.
Sprawdzić silnik i filtr oleju pod kątem szczelności (kontrola wzrokowa).
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7.1.4

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 oparów, ponieważ może to być przyczyną zatruć.
Olej napędowy zasysany jest przez pompę oleju napędowego przez wstępny filtr
paliwa ze zintegrowaną elektropompą i separatorem wody i tłoczony przez wkład filtra
wstępnego paliwa i wkład filtra głównego paliwa do elementów pompy-dyszy.
Pomoc przy starcie silnika Diesla:
Elektropompa (4) włącza się na krótki czas po każdym włączeniu zapłonu. Ma to na
celu dostarczenie ewentualnie cofniętego paliwa do silnika i dzięki temu ułatwienie
zaskoczenie silnika w procesie jego uruchamiania. Elektropompa ta aktywowana jest
przy każdym starcie silnika. W momencie, gdy silnik zaskoczy elektropompa wyłącza
się.

4

WSKAZÓWKA
Nie można włączać elektropompy przy pracującym silniku, NIE ustawiać opcji „WŁ.” w
menu „Funkcje specjalne” w wierszu „Pompa paliwa”.
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Wkłady filtrów należy wymieniać zgodnie z planem prac konserwacyjnych. Filtr paliwa
należy wymieniać natychmiast, niezależnie od czasu ich używania, jak tylko na terminalu R-Touch pojawi się poniższy symbol
. patrz Strona 380
Jeśli z kolei na terminalu R-Touch pojawi się poniższy symbol
, należy wymienić
wkład filtra wstępnego paliwa na elektropompie. (patrz Strona 379)

WSKAZÓWKA
Przed przystąpieniem do wszelkich prac w układzie paliwowym lub przy filtrach paliwa
należy na krótko otworzyć korek wlewu paliwa i ponownie go zamknąć. Służy to zredukowaniu ewentualnie występującego w układzie paliwowym nadciśnienia. Używać
wyłącznie oryginalnych filtrów paliwa firmy Volvo lub ROPA.
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7.1.4.1

Wymiana wkładu filtra paliwa na elektropompie / spuszczanie
wody
Wymiana wkładu w filtrze wstępnym jest wymagana raz do roku lub kiedy opór
zasysania jest zbyt duży (w R-Touch pojawia się następujący symbol
). (patrz
Strona 159)
1

4

3
2

(1)
(2)
(3)
(4)

2

Pokrywa filtra wstępnego
Śruby odwadniania
Zbiornik zbiorczy wody
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 382.
– Sprawdzić szczelność układu paliwowego.
Spuszczanie wody ze zbiornika zbiorczego wody
Spuszczanie zebranej wody jest konieczne, kiedy zbiornik wody jest pełny, kiedy istnieje 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.
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7.1.4.2

Wymiana wkładu filtra wstępnego paliwa i wkładu filtra głównego
paliwa
Wkład filtra głównego paliwa (1) (ROPA nr art. 304002000) wymieniać należy co
1000 roboczo-godzin, ale co najmniej raz w roku.
Wkład filtra wstępnego paliwa (2) (ROPA nr art. 304002100) wymieniać należy co
2000 roboczo-godzin, ale co najmniej raz na 2 lata.
Jeśli na R-Touch pojawi się symbol ostrzegawczy
, należy najpierw wymienić wkład
filtra głównego. Jeśli to nie pomoże to proszę wymienić również wkład filtra wstępnego.

2

1

UWAGA
Ryzyko uszkodzenia maszyny
Ciała obce, które dostały się do obiegu paliwa mogą spowodować uszkodzenie elementów pompy-dyszy i zatkanie układu paliwowego!
– Przy wymianie filtra pamiętać zawsze o zachowaniu absolutnej czystości
Celem wymiany wkładu filtra głównego paliwa postępować należy w sposób
następujący:
–
–
–
–
–
–

Odstawić pojazd i wyłączyć silnik.
Oczyścić obszar wokół filtrów paliwa.
Wymontowywać filtr przy użyciu taśmy filtrów
Oczyścić powierzchnie uszczelniające konsoli filtra. Usunąć pozostałości uszczelki.
Lekko zwilżyć paliwem pierścień uszczelniający nowego wkładu filtra.
Zamontować nowy wkład filtra. Wkład głównego filtra paliwa dokręcany jest po
przyłożeniu o około 3/4 obrotu.
– Odpowietrzyć układ paliwowy patrz Strona 382.
– Sprawdzić szczelność układu paliwowego.
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Celem wymiany wkładu wstępnego filtra paliwa postępować należy w sposób
następujący:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Odstawić pojazd i wyłączyć silnik.
Oczyścić obszar wokół filtrów paliwa.
Odłączyć kabel do sensora separatora wody.
Wymontowywać filtr przy użyciu taśmy filtrów
Odmontować separator wody od wkładu filtra, separator dokładnie przeczyścić
wilgotną ściereczką. Sprawdzić, czy otwór spustowy w dolnej części nie jest
zapchany.
Zamontować nowy pierścień uszczelniający na separatorze wody i lekko nasmarować go paliwem.
Zamontować separator wody na nowym filtrze. Separator wody dokręcany jest po
przyłożeniu o około 1/3 obrotu.
Lekko zwilżyć paliwem pierścień uszczelniający nowego wkładu filtra.
Zamontować nowy wkład filtra. Wkład wstępnego filtra paliwa dokręcany jest po
przyłożeniu o około 1/2 - 2/3 obrotu.
Włączyć kabel do sensora separatora wody.
Odpowietrzyć układ paliwowy patrz Strona 382
Sprawdzić szczelność układu paliwowego.

Spuszczanie wody z wkładu filtra wstępnego paliwa
Spuszczanie zebranej wody jest konieczne, kiedy zbiornik wody filtra wstępnego
paliwa na elektropompie jest zapełniony, kiedy istnieje ryzyko wystąpienia mrozów lub
kiedy na R-Touch pojawi się odpowiedni komunikat.

3

– Odkręcić śrubę spustową (3).
– Spuścić wodę.
– Dokręcić śrubę spustową.
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7.1.4.3

Odpowietrzanie układu paliwowego
– Na panelu R-Touch otworzyć menu „Funkcje specjalne“.
– Wybrać w wierszu "Pompa paliwa" opcję "Włącz". W ten sposób włącza się pompę
elektryczną. Na panelu R-Touch pojawia się aktualne ciśnienie paliwa w milibarach
mBar. Ciśnienie paliwa rośnie przez pewien czas i zatrzymuje się na poziomie ok
3500 mbar. Odczekać jeszcze około 2 minut. Teraz układ paliwowy jest odpowietrzony.
– Uruchomić silnik wysokoprężny Diesla.

Funkcje specjalne
B377 Ciśnienie paliwa
Pompa paliwa
Status centralnego smarowania

3425 mbar
Włącz
Auto

Start smarowania pośredniego
Czas smarowania centralne smarowanie
Status zmiany napędów wentylatorów

21 min
Auto

Zmiana napędów wentylatorów uruchomienie
Regulacja podwozia

Aktywne

WSKAZÓWKA
Podczas pracy silnika Diesla opcji „Wł.” nie da się aktywować. W momencie uruchomienia silnika Diesla opcja ta ustawia się automatycznie ponownie na "Wyłącz".
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7.1.4.4

Tankowanie paliwa

OSTRZEŻENIE
Niewłaściwe tankowanie i niefachowe obchodzenie się z paliwem może prowadzić do eksplozji, pożaru, ciężkich poparzeń i innych obrażeń.
– Upewnić się zawsze, czy korek wlewu paliwa (1) / (2) jest właściwie zamknięty,
dzięki temu zapobiega się przedostawaniu się zanieczyszczeń do zbiornika paliwa.
Paliwo nie ma możliwości wyparowania i dzięki temu zapobiega się również utracie
paliwa.
– Podczas tankowania należy wyłączyć silnik. W trakcie prac z paliwem bezwzględnie zabrania się palenia papierosów, rozpalania ognia i używania otwartych źródeł
światła. Niebezpieczeństwo wybuchu! Podczas tankowania nie używać telefonów
przenośnych ani innych urządzeń radiowych.
– Tankować wyłącznie na otwartej przestrzeni.
– Przestrzegać przepisów bezpieczeństwa stacji benzynowych i samochodów-cystern.
Króćce wlewu paliwa znajdują się w pomieszczeniu silnika. Zbiornik jest do- i odopowietrzany przy pomocy korka wlewu paliwa (1).

3

1

2

(1)
(2)
(3)

Korek wlewu paliwa króciec wlewu
Korek wlewu paliwa sprzęgła cysterny zgonie z normą DIN 28450, mosiądz 2"
Czujnik wartości granicznych (opcja)

Olej napędowy
DIN EN 590
(max. 0,001wagi -% siarki) (10ppm)
ASTM D975 1-D oraz 2-D
(max. 0,0015wag.-% siarki) (15ppm)
Tylko przy RT6Sa dopuszczalna jest zawartość siarki rzędu 0,3 % (3000 ppm)
UWAGA
Celem lepszego odpowietrzenia podczas tankowania z cysterny otworzyć proszę
korek wlewu paliwa (1).
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7.1.4.5

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. Prowadzi 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

Producent:

Schülke & Mayr

Nr art. ROPA 435006000 (1,0 l)

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.
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7.1.5

Układ chłodzenia silnika 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, należy wtedy sprawdzić cały układ
chłodzenia pod kątem zanieczyszczeń i w razie potrzeby natychmiast 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.
OSTRZEŻENIE
Ryzyko zatrucia i ryzyko obrażeń skóry!
Środki antykorozyjne i środki przeciw zamarzaniu zawierają niebezpieczne substancje. W przypadku ich spożycia istnieje poważne ryzyko zatrucia. W przypadku kontaktu 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 producentów 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 wyłącznie
środki antykorozyjne/przeciw zamarzaniu, które zostały dopuszczone zgodnie z normą
firmy Volvo: Volvo Penta Coolant VCS (żółty).
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7.1.5.1

Czyszczenie układu chłodzenia

(1)
(2)
(3)
(4)

Chłodnica oleju przekładni CVR
Chłodnica wody
Kondensator klimatyzacji
Chłodnica powietrza doładowującego (w przypadku RT6Sa)
Chłodnica wodna dla powietrza doładowującego (w przypadku RT6Sd)

Układ chłodzenia znajduje się nad silnikiem.
Pomimo automatycznej rewersacji wentylatora gromadzi się brud redukujący wydajność chłodzenia, zwłaszcza w obrębie piasty wentylatora na powierzchni chłodnicy.
Dlatego też konieczne jest regularne, ręczne czyszczenie chłodnicy.
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!
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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).
– Do wchodzenia na układ chłodzenia używać przewidzianej do tego celu drabinki
(1).
– Zabezpieczyć drabinkę przez rozłożeniem za pomocą zapadki (2).
– Zablokować zamknięte drzwi do komory silnika (3) za pomocą ich zamka (4).

2
2
4

1

3

– Stanąć na drabinkę drzwi.
– Usunąć zawleczkę tylnej ściany zasobnika(5).

5
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– Podnieść zapadkę (6) i wychylić ścianę tylną zasobnika o 90° w lewo.

6

– Oczyścić kratownicę wlotu z powietrza szczotką i jeśli to konieczne strumieniem
wody z przyklejonego do chłodnicy brudu.
– Otworzyć do góry kratownicę wlotu powietrza (7).

7

– Sprawdzić układ chłodniczy pod względem zanieczyszczeń.
– Rozłożyć do góry kondensator i chłodnicę oleju przekładni CVR.
W tym celu należy w górnej części ramy chłodnicy poluzować dwie nakrętki sześciokątne.
– 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 zachowaniu odstępu co najmniej 30 cm.
WSKAZÓWKA
Złącze wtykowe do podłączenia węża ze sprężonym powietrzem znajduje się w komorze silnika z tyłu, za prawą pokrywą komory silnika.
Układ chłodzenia należy czyścić natychmiast po pojawieniu się na terminalu R-Touch
symbolu ostrzegawczego „Temperatura płynu chłodniczego“
.
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7.1.5.2

Kontrola płynu chłodzącego (w przypadku RT6Sa)
Silnik Diesla TAD1643VE-B posiada obieg czynnika chłodzącego, obieg czynnika
chłodzącego silnik.
Obieg czynnika chłodzącego ma zbiornik wyrównawczy na płyn chłodzący i zawór
spustowy. Dopuszczalna temperatura płynu chłodzącego w obiegu czynnika chłodzącego silnika wynosi do 104°C.
W przypadku zbyt niskiego poziomu czynnika chłodzącego w zbiorniku wyrównawczym na terminalu R-Touch pojawia się symbol ostrzegawczy
. Zbiornik wyrównawczy czynnika chłodzącego znajduje się pod pokrywą chłodnicy z lewej strony w kierunku jazdy przy chłodnicy powietrza doładowania.

(1)
(2)

Korek wlewu
Korek ciśnieniowy (nigdy nie otwierać)
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.
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Otworzyć kratownicę wlotu powietrza (patrz Strona 388).
Poziom czynnika chłodzącego należy sprawdzać, kiedy jego temperatura spadła poniżej 50 °C.
Przed uzupełnieniem poziomu płynu należy sprawdzić poziom ochrony antykorozyjnej/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 testującym.
Właściwe proporcje 50 % środka antykorozyjnego w czynniku chłodzącym są zachowane, kiedy płyn jest chroniony przed zamarznięciem do temperatury -37°C. Jeśli
pokazywany jest niższy stopień ochrony przed zamarzaniem należy zadbać o właściwe proporcje mieszania.
Zbyt niska koncentracja może doprowadzić do uszkodzenia silnika w wyniku korozji/kawitacji w układzie chłodniczym!
Należy unikać także koncentracji środków antykorozyjnych / środków do ochrony
przed zamarzaniem przekraczających 55% objętości, ponieważ w przeciwnym
wypadku nie będzie możliwości osiągnięcia maksymalnej wartości ochrony przed
zamarzaniem do -45°C. Układ chłodniczy jest właściwie napełniony, jeśli środek
chłodniczy znajduje się na dolnej krawędzi otworu wlewu.
Pamiętać o odpowiedniej ochronie przed niskimi temperaturami i stosować wyłącznie
środki antykorozyjne/przeciw zamarzaniu, które zostały dopuszczone zgodnie z normą
firmy Volvo: Volvo Penta Coolant VCS (żółty).
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7.1.5.3

Wymiana czynnika chłodzącego (w przypadku RT6Sa)
Stosować wyłącznie dopuszczone przez Volvo środki antykorozyjne/przeciw zamarzaniu. Płyn chłodzący wymieniać należy co 8000 roboczo-godzin, co najmniej jednak co
4 lata. W przypadku utylizacji zużytego płynu należy bezwzględnie stosować się do
lokalnie obowiązujących przepisów 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 na 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.
– Uruchomić silnik i zostawić go na około 1 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.
Środek antykorozyjny/przeciw zamarzaniu:

Volvo Penta Coolant VCS (żółty)

Ilość napełniana:

ok. 60 litrów

391 / 588

Przeglądy techniczne i konserwacja
Silnik Diesla

7.1.5.4

Kontrola płynu chłodzącego (w przypadku RT6Sd)
Silnik Diesla TWD1683VE ma dwa oddzielne od siebie obiegi czynnika chłodzącego,
obieg czynnika chłodzącego silnik i obieg czynnika chłodzącego powietrza doładowującego.
Każdy z tych obiegów czynnika chłodzącego ma własny zbiornik wyrównawczy na
płyn chłodniczy i własny zawór spustowy. Dopuszczalna temperatura płynu chłodzącego w obiegu czynnika chłodzącego silnika wynosi do 104°C. Dopuszczalna temperatura powietrza doładowującego wynosi do 84°C.
W przypadku zbyt niskiego poziomu płynu w zbiorniku wyrównawczym wody chłodzącej na terminalu R-Touch pojawia się symbol ostrzegawczy
. Zbiornik wyrównawczy obiegu czynnika chłodzącego powietrza doładowującego znajduje się pod pokrywą
chłodnicy z lewej strony w kierunku jazdy przy chłodnicy wodnej na powietrze doładowujące. Zbiornik wyrównawczy obiegu czynnika chłodzącego silnik znajduje się z lewej
strony pod pokrywą konserwacyjną (3).

(1)
(2)
(3)
(4)

Korek wlewu obiegu czynnika chłodzącego powietrza doładowującego
Korek ciśnieniowy (nigdy nie otwierać)
Pokrywa konserwacyjna
Korek wlewu obiegu czynnika chłodzącego silnika
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) i (4) zbiornik wyrównawczy otwierać wyłącznie przy schłodzonym
silniku Diesla. Korek wlewu otwierać zawsze bardzo ostrożnie.
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Otworzyć kratownicę wlotu powietrza (patrz Strona 388) i przekręcić pokrywę konserwacyjną (3).
Poziom czynnika chłodzącego należy sprawdzać, kiedy jego temperatura spadła poniżej 50 °C.
Przed uzupełnieniem poziomu płynu należy sprawdzić poziom ochrony antykorozyjnej/przeciw zamarzaniu.
Aby sprawdzić poziom czynnika chłodzącego, powoli i ostrożnie otworzyć korki wlewu
(1) i (4) obu zbiorników wyrównawczych. Bardzo powoli zredukować ewentualne nadciśnienie.
Sprawdzić środek antykorozyjny/chroniący przed zamarzaniem urządzeniem testującym.
Właściwe proporcje 50 % środka antykorozyjnego w czynniku chłodzącym są zachowane, kiedy płyn jest chroniony przed zamarznięciem do temperatury -37°C. Jeśli
pokazywany jest niższy stopień ochrony przed zamarzaniem należy zadbać o właściwe proporcje mieszania.
Zbyt niska koncentracja może doprowadzić do uszkodzenia silnika w wyniku korozji/kawitacji w układzie chłodniczym!
Należy unikać także koncentracji środków antykorozyjnych / środków do ochrony
przed zamarzaniem przekraczających 55% objętości, ponieważ w przeciwnym
wypadku nie będzie możliwości osiągnięcia maksymalnej wartości ochrony przed
zamarzaniem do -45°C. Układ chłodniczy jest właściwie napełniony, jeśli środek
chłodniczy znajduje się na dolnej krawędzi otworu wlewu.
Pamiętać o odpowiedniej ochronie przed niskimi temperaturami i stosować wyłącznie
środki antykorozyjne/przeciw zamarzaniu, które zostały dopuszczone zgodnie z normą
firmy Volvo: Volvo Penta Coolant VCS (żółty).
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7.1.5.5

Wymiana czynnika chłodzącego (w przypadku RT6Sd)
Stosować wyłącznie dopuszczone przez Volvo środki antykorozyjne/przeciw zamarzaniu. Płyn chłodzący wymieniać należy co 8000 roboczo-godzin, co najmniej jednak co
4 lata. W przypadku utylizacji zużytego płynu należy bezwzględnie stosować się do
lokalnie obowiązujących przepisów dotyczących ich przyjaznej dla środowiska utylizacji.

(1)
(2)

Zawór spustowy płynu chłodzącego obiegu czynnika chłodzącego silnik
Zawór spustowy płynu chłodzącego obiegu czynnika chłodzącego powietrza
doładowującego

Przed wymianą czynnika chłodzącego sprawdzić układ chłodzenia i ogrzewania pod
kątem szczelności i ogólnego stanu.
Zawór spustowy czynnika chłodzącego silnik (1) znajduje się na rurze płynu chłodniczego po prawej stronie za silnikiem. Zawór spustowy obiegu czynnika chłodzącego
powietrza doładowującego (2) znajduje się na rurze płynu chłodniczego pod silnikiem.
– Powoli otworzyć korek wlewu do układu chłodzenia znajdujący się na zbiorniku
wyrównawczym, zredukować nadciśnienie i korek całkowicie zdjąć.
– Wąż spustowy nakręcić na 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.
– Uruchomić silnik i zostawić go na około 1 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.
Środek antykorozyjny/przeciw zamarzaniu:

Volvo Penta Coolant VCS (żółty)

Ilość napełniana:
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ok. 60 litrów

Obieg czynnika chłodzącego powietrza
doładowującego

ok. 35 litrów
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7.1.5.6

Wskazówki firmy ROPA dotyczące czynnika chłodzącego (ogólnie)
Zwykle czynniki chłodzące składają się w wody ze środkiem antykorozyjnym lub przeciw 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 elementom 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 temperatury otoczenia nie wymagają wyższego stężenia. Takie stężenie (50 % obj.) zapewnia ochronę przeciw zamarzaniu do temperatury wynoszącej ok. -37°C. Wyższe stężenie jest konieczne tylko w przypadku jeszcze niższych temperatur. Nawet w skrajnie 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 środków tylko tę ochronę osłabi i przyczyni się do zatrzymania ciepła (55 % obj. zapewnia ochronę przeciw zamarzaniu do ok. -45°C). Nieprzestrzeganie przepisów dotyczących 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.

7.1.6

Ustawianie luzu zaworów
Kontrola lub ustawienie luzu zaworów jest konieczna po pierwszych 1000 motogodzin,
a później co 2000 motogodzin. Te prace mogą wykonywać wyłącznie osoby wyraźnie
autoryzowane do wykonania tych prac przez firmę Volvo.
Luz zaworów przy zimnym silniku:
0,30mm +/- 0,05mm

Zawory wlotowe

0,60mm +/- 0,05mm

Zawory wylotowe

3,70 - 4,00mm

VCB (hamulec silnika)
(patrz podręcznik warsztatowy Volvo)

Mechanizm zaworów z VCB (Volvo Compression Brake)
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7.1.7

SCR - system czyszczenia spalin AdBlue®
Dotyczy tylko RT6Sd, 585 kW / 796 KM
Maszyna niniejsza jest wyposażona w system oczyszczania spalin SCR. Proszę zapoznać się z zasadami eksploatacji AdBlue® (patrz Strona 571) w załączniku.

(1)
(2)
(3)

Korek wlewowy AdBlue®
Zbiornik AdBlue®
Moduł pompy AdBlue®
UWAGA

Ryzyko uszkodzenia maszyny!
Nawet wlanie bardzo małych ilość innych cieczy prowadzi do poważnych uszkodzeń
systemu oczyszczania spalin SCR. W przypadku tego rodzaju uszkodzeń nie można
zagwarantować świadczeń pogwarancyjnych.
– Tankowanie AdBlue® powinno przebiegać w bardzo czystych warunkach.
– Do zbiornika paliwowego AdBlue® można wlewać wyłącznie paliwo AdBlue®, nie
może dostać się tam woda bądź inne płyny. Czujnik znajdujący się w zbiorniku
AdBlue® mierzy nieprzerwanie jego jakość (koncentrację mocznika). Jeśli jakość ta
nie jest w porządku, to silnik Diesla redukuje swoją moc i maszyna jest niezdolna
do eksploatacji.
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7.1.7.1

Wymiana wkładu filtrującego AdBlue®
Wkład filtra AdBlue® wymieniać należy co 2000 roboczo-godzin, ale co najmniej raz
na 2 lata.
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 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.

3

4

7
5

6

Wymiana wkładu filtrującego AdBlue® :
– Wyłączyć silnik wysokoprężny.
– Odczekać, aż pompa AdBlue® (3)
przestanie pracować, ponieważ ona
to opróżnia automatycznie węże
AdBlue-/DEF. Potem wyłączyć główny
wyłącznik akumulatora i odczekać dalsze 6 minut.
– Pod pompę AdBlue® należy podstawić odpowiedni zbiornik i wykręcić
pokrywę (4).

– Wyciągnąć membranę zabezpieczającą przed mrozem (6) z wkładu filtra
(5)
– Wcisnąć wkład filtra przy pomocy znajdującego się na wyposażeniu ściągacza (7) używając jego szerszej strony
(z napisem Grey) do otworu filtra aż
kliknie.
– Wyciągnąć wkład filtrujący (5) z
modułu pompy AdBlue®.
– Wkład filtra należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami
lokalnymi.
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4

7.1.8

6

5

– Stosować nowy wkład filtra AdBlue®
(ROPA nr art.: 304004100).
– Włożyć nowy wkład filtrujący (5) w
moduł pompy AdBlue®.
– Wsunąć membranę zabezpieczającą
przed mrozem (6) do wkładu filtra.
– Nakręcić obudowę filtra (4) i dokręcić
ją momentem obrotowym 20 (+5).
– System AdBlue® odpowietrza się
samoczynnie, ręczne odpowietrzanie
nie jest zatem konieczne.
– Uruchomić silnik wysokoprężny.
Sprawdzić funkcjonowanie i szczelność. Skasować kody zakłóceń z
pamięci błędów.

Pozostałe prace konserwacyjne w silniku wysokoprężnym
W trakcie każdego przeglądu inspekcyjnego silnika wysokoprężnego konieczne
jest przeprowadzenie zgodnie z zaleceniem inspekcyjnym firmy Volvo (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 prawidłowego ułożenia i zamocowania.
– Sprawdzenie wszystkich obejm wężowych, połączeń kołnierzowych i kolanek zasysających powietrza pod kątem ich prawidłowego zamocowania.
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7.2

Przekładnia rozdzielcza pomp (PVG)
Przekładnia rozdzielcza pomp jest zamocowana za pośrednictwem kołnierza bezpośrednio do silnika wysokoprężnego i przenosi moc silnika na pompy hydrauliczne.
Poziom oleju w przekładni rozdzielczej pomp należy koniecznie codziennie sprawdzać. 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!).
Wziernik znajduje się po lewej stronie przekładni rozdzielczej pomp.
Olej przekładni chłodzony jest przez jej własną chłodnicą oleju (patrz Strona 401).

2

1
2
5
4

Optymalny stan oleju

6

3

(1)
(2)
(3)

Korek wlewu
Wziernik
Zawór spustowy oleju

Pierwsza wymiana oleju po 50 godzinach pracy, kolejne wymiany są wymagane raz
w roku. W przypadku każdej wymiany oleju wymieniać należy filtr zasysający w przekładni.
Przy wymianie oleju i filtra należy postępować w następujący sposób:
– Oczyścić przed wymianą oleju obszar wokół filtra zasysania oleju i pokrywy wlewu
oleju.
– 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.
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– Zdemontować nakrętkę (4) węża ssącego z przyłącza filtra. Do tego potrzebny jest
płaski klucz 32.
– Odkręcić złączkę sześciokątną na kołnierzu filtra (5). Wystarczy ją tylko poluzować.
W żadnym wypadku nie odkręcać do końca. Do tego potrzebny jest płaski klucz 36.
– Wykręcić 4 śruby imbusowe (6) na kołnierzu filtra (6 mm) i wyciągnąć wkład.
– Wymienić wkład filtra na nowy (ROPA nr art.: 181052600). Podczas montażu użyć
nowej uszczelki papierowej (nr art. ROPA 181051700) i nowej uszczelki O-Ring (nr
art. ROPA 412030200). Przed jej montażem zwilżyć ją olejem.
– Ponownie dokręcić kołnierz (6) i przewód wężowy (5/4).
– 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).
Zalecany rodzaj oleju:

Olej przekładniowy ATF
Olej ATF zgodnie z Dexron II D

Ilość napełniana:

ok. 12,5 litra

Awaria układu smarowania przekładni rozdzielacza pomp!
– Uruchomić silnik i obserwować wskazania na terminalu R-Touch. Symbol ostrzegawczy
musi zniknąć w przeciągu 10 sekund z terminala R-Touch.
– 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.

7.3

Układ hydrauliczny
OSTRZEŻENIE
Zagrożenia przez zbiorniki ciśnieniowe!
Zbiorniki ciśnieniowe w układzie hydraulicznym (1) znajdują się stale pod wysokim
ciśnieniem wewnętrznym, nawet kiedy w pozostałych częściach układu hydraulicznego ciśnienie zostało zredukowane do zera.
– Wszelkie prace przy zbiornikach ciśnieniowych mogą wykonywać wyłącznie odpowiednio przeszkolone osoby, które są zaznajomione z obchodzeniem się ze zbiornikami tego typu.
– W przypadku wszystkich prac w układzie hydraulicznym lub przy zbiornikach
ciśnieniowych należy wcześniej zredukować ciśnienie w układzie do 0.
– Prace w układzie hydraulicznym mogą wykonywać wyłącznie osoby zaznajomione
ze szczególnym ryzykiem i zagrożeniami występującymi podczas pracy w układach
hydraulicznych.
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1
1

Zbiorniki ciśnieniowe w układzie hamulcowym
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 wymianie stosować wyłącznie przewody odpowiadające technicznych specyfikacjom oryginalnego przewodu wężowego!
Z uwagi na koszty zalecamy zamawianie węży bezpośrednio w firmie ROPA bo oryginalne węże hydrauliczne ROPA są z reguły o wiele tańsze niż u konkurencji.

(1)
(2)

Chłodnica oleju hydraulicznego
Chłodnica oleju przekładnia rozdzielacza pomp

Napęd wentylatora chłodnicy oleju hydraulicznego automatycznie, w regularnych
odstępach czasu zmienia kierunek ruchu. Dzięki takiemu rozwiązaniu wszelkie zanieczyszczenia są w dużym stopniu usuwane. Możliwa jest również ręczna zmiana kierunku ruchu (patrz Strona 344). Należy pamiętać, że zabrudzona chłodnica wyraźnie obniża wydajność chłodzenia. Obniża to możliwości maszyny i tym samym wydajność w trakcie wyorywania. Jeżeli olej hydrauliczny osiąga zbyt wysoką temperaturę, należy wyłączyć silnik i spróbować ustalić przyczynę. Najczęstszą przyczyną jest
zanieczyszczenie chłodnicy oleju hydraulicznego.

401 / 588

Przeglądy techniczne i konserwacja
Układ hydrauliczny

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

2
1

(1)

Wziernik poziomu oleju + temperatura oleju

(2)

Pokrywa do wlewania oleju

1

OSTRZEŻENIE
Ryzyko upadku!
Podczas prac inspekcyjnych i konserwacyjnych przy zbiorniku oleju hydraulicznego
należy korzystać ze stabilnej i bezpiecznej drabiny.
W żadnym wypadku nie wolno przechodzić przez ściankę zasobnika i wchodzić na
dach komory silnika.
Zbiornik oleju hydraulicznego znajduje się z tyłu pojazdu po lewej stronie na komorze
silnika. Poziom oleju i jego temperaturę można odczytywać zarówno na terminalu RTouch, jak i na wzierniku (1) (po lewej stronie zbiornika oleju hydraulicznego). Wskazania poziomu powinny mieścić się zawsze w obszarze między środkiem wziernika
i jego górną krawędzią. Pamiętać o zachowywaniu właściwego poziomu oleju w zbiorniku hydraulicznym. Zwracać koniecznie uwagę na czystość podczas pracy na układzie hydraulicznym!
Pamiętać także o tym, aby nie mieszać ze sobą różnych rodzajów oleju hydraulicznego.
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Dolewanie oleju hydraulicznego:
– Otworzyć pokrywę ochronną w tylnej ściance zasobnika.
– 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

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 hydraulicznego.
Olej hydrauliczny należy wymieniać raz w roku – najlepiej na krótko przed rozpoczęciem 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.
Zalecany rodzaj oleju:

Olej hydrauliczny HVLP 46 (zawierający
cynk)
ISO-VG 46 wg DIN 51524 część 3

Ilość napełniana:
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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.

3

1

2

(1)
(2)
(3)

Metalowa pokrywa
Korek wlewu z wbudowanym filtrem wentylacyjnym
Filtra zwrotny zasysający

–
–
–
–
–

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. Nie wolno ich czyścić. Czyszczenie
prowadzi do ich uszkodzenia. W efekcie mogłoby dojść do poważnego uszkodzenia układu hydraulicznego.
– Układ hydrauliczny należy napełniać wyłącznie dopuszczonym olejem hydraulicznym.
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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 270066500).
Pierwsza wymiana tego elementu filtrującego jest konieczna po 50 godzinach roboczych, potem raz w roku.
2

1

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 zredukowaniu 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 oddzielającą, element filtrujący i koszyk na zabrudzenia.
– Oczyścić płytę oddzielającą, element filtrujący i koszyk na
zabrudzenia. W płycie oddzielającej znajduje się metalowe sitko ochronne. Sprawdzić wewnętrzną część tego
sitka pod względem kawałków metalu i innych ciał obcych.
Sitko to filtruje olej hydrauliczny, który np. przy zabrudzonym elemencie filtrującym lub przy niskich temperaturach
"dosysany" jest z zbiornika oleju hydraulicznego.
– Sprawdzić ten filtr pod względem mechanicznych uszkodzeń. Nie wolno montować ponownie uszkodzonych części (należy je niezwłocznie wymienić).
– Sprawdzić uszczelki O-Ring i ewentualnie uszkodzone
wymienić.
– Przed montażem zwilżyć powierzchnie uszczelniające,
gwinty i uszczelki O-Ring 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)
(3)
(4)
(5)

Pokrywa
Płyta oddzielająca
Element filtrujący
Koszyk na zabrudzenia
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7.3.2

Wymiana elemenów filtra ciśnieniowego

1

(1)

Filtr ciśnieniowy roboczego układu hydraulicznego

Filtr ciśnieniowy roboczego układu hydraulicznego
Filtr ciśnieniowy roboczego układu hydraulicznego znajduje się na tylną części
pojazdu przed elewatorem. 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 O-Ring na obudowie filtra. Brud lub niepełne zredukowanie ciśnienia podczas montażu może prowadzić do zakleszczania
gwintu do wkręcania na obudowie filtra.
Montaż elementu filtra
– Zwilżyć czystym olejem hydraulicznym gwint i powierzchnie uszczelniające na obudowie filtra oraz pierścień samouszczelniający O-Ring 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 do oporu trójpunkt (jechać pod ciśnieniem), sprawdzić filtr pod kątem nieszczelności.
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2

(2)

Filtr ciśnieniowy kierowania przednią osią

Filtr ciśnieniowy dla kierowania przednią osią
Demontaż elementu (ROPA nr art.: 270033600) odbywa się w sposób opisany w podrozdziale „Wymiana filtra w roboczym układzie hydraulicznym”. Do przeprowadzenia
wymiany jest potrzebny klucz pierścieniowy lub płaski 24.
WSKAZÓWKA
Elementy filtra należy utylizować zgodnie z regionalnymi normami dotyczącymi
ochrony środowiska!
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7.3.3

Sito ochronne zbiorczej rury powrotnej

2

(1)
(2)

Sito ochronne
Rura powrotna zbiorcza

W zbiorczej rurze powrotnej (2) znajduje się sito ochronne (1). Jeśli układ hydrauliczny
został uszkodzony, a uszkodzenia mogły spowodować dostanie się do wnętrza układu
wiórów i ciał obcych, należy to sito wymontować i w razie potrzeby oczyścić.
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7.4

Mechaniczny napęd osi kierowanych

7.4.1

Wały przegubowe Kardana z przekładni CVR do osi kierowanych
Wszystkie wały przegubowe Kardan znajdujące się w maszynie należy smarować po
każdych 200 godzinach pracy.

1

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.
W każdym przegubie prostym jest umieszczony grzybek smarujący. W każdym przegubie podwójnym znajdują się dwa grzybki smarujące. Obydwa grzybki smarujące
należy nasmarować.
Łożysko pośrednie Kardana (1) należy dosmarować po umyciu maszyny oraz co
każde 500 godzin pracy za pomocą ręcznej praski smarowej. W tym celu należy
powoli wtłoczyć 5 ml smaru (2-3 suwy praski smarowej) przez gniazdo smarowe łożyska. Pod żadnym pozorem nie wtłaczać zbyt dużej ilości smaru, gdyż może to spowodować uszkodzenie łożyska.
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7.4.2

Konserwacja przegubów krzyżakowych w osiach
Przeguby krzyżakowe wałów z przegubami podwójnymi umieszczone w wahaczach
osi trzech 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

Przekładnia CVR (Napęd jazdy)
Za pośrednictwem przekładni CVR Constant Variabel ROPA (1) napędzany jest napęd
jazdy całkowicie płynnie od postoju do zaprogramowanej prędkości maksymalnej.
Stan oleju sprawdzać należy do 50 godzin pracy. Kontrola odbywa się przez wziernik
szklany (2).
Znajduje się on po prawej stronie przekładni CVR patrząc w kierunku jazdy.
Stan oleju sprawdzić należy zanim uruchomi się silnik Diesla! Po jego uruchomieniu
taka kontrola 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 techniczne służby serwisowe.
Stan oleju odczytuje się na wzierniku szklanym. Powinien się on znajdować w obrębie
wziernika (w żadnym wypadku nie może sięgać ponad górną krawędź wziernika!).
Pierwsza wymiana oleju po 50 godzinach pracy, kolejne wymiany są wymagane raz w
roku.

1

4
2
3

10

1
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4

2

3

(2)
(3)
(4)

Wziernik
Śruba spustowa oleju
Śruba wlewu oleju
OSTROŻNIE

Gorący olej!
Olej w przekładni CVR może mieć bardzo wysoką temperaturę w pewnych warunkach. Niebezpieczeństwo poparzenia.
– Podczas wymiany oleju w silniku należy mieć zawsze założone rękawice i odpowiednie ubranie ochronne.
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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.

2
4
10

5

2

6

3

8

9

7

– Oczyścić śrubę magnetyczną (8) z wiór metalowych. Potem śrubę ponownie włożyć i dokręcić.
– Zdemontować nakrętkę (5) węża ssącego z przyłącza filtra. Do tego potrzebny jest
płaski klucz 32.
– Odkręcić złączkę sześciokątną na kołnierzu filtra (6). 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 (7) 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 (7) i przewód wężowy (6/5).
– Wykręcić obudowę filtra ciśnieniowego (9) kluczem 24 z bloku sterowania przekładni (10) i wymienić wkład filtra na nowy (ROPA nr art.: 270044200).
– Uszczelkę O-Ring (9) także trzeba wymienić na nową.
– Wkręcić pokrywę filtra ciśnieniowego (9) całkowicie w blok sterowania (10), 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 (4) i napełniać przekładnię do momentu, kiedy poziom
oleju osiągnie górny zakres wziernika (2).
Zalecany rodzaj oleju:

Olej przekładniowy ATF
Olej ATF zgodnie z Dexron II D

Ilość napełniana:

ok. 8,25 litrów
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– Uruchomić silnik i obserwować wskazania na terminalu R-Touch. Symbol ostrzegawczy
musi zniknąć w przeciągu 10 sekund z terminala R-Touch.
Awaria systemu smarowania przekładni CVR!
– Jeśli symbol ten nie zniknie w ciągu 10 sekund to należy natychmiast wyłączyć silnik i odpowietrzyć przekładnię.
– Odczekać przynajmniej 10 minut i ponownie sprawdzić poziom oleju – w sposób
opisany powyżej.
– W razie potrzeby uzupełnić poziom.
Odpowietrzanie przekładni CVR
– Podłożyć wystarczająco duże naczynie olejoodporne pod jednostkę kontrolną ilości
oleju (12).
– Zluzować nieco nakrętkę złączkową (11). W żadnym wypadku nie odkręcać tej
nakrętki złączkowej (11) do końca. Aby zapobiec pryskaniu oleju z pomieszczeniu
silnika, należy owinąć nakrętkę złączkową szmatą.
– Zamknąć pokrywę silnika i uruchomić silnik na ok. 5 sekund. Wyłączyć silnik wysokoprężny. Powietrze wyszło z układu i pompa smarowania zassała olej.

11

12

– Otworzyć pokrywę pomieszczenia silnika i dokręcić nakrętkę złączkową (11).
– Zamknąć pokrywę pomieszczenia silnika i ponownie uruchomić silnik. Symbol
ostrzegawczy musi zniknąć w przeciągu 10 sekund z terminala R-Touch. Jeśli nie
zniknął należy powtórzyć czynność odpowietrzania.
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7.5.1

Chłodnica oleju przekładni CVR
Temperatura w przekładni CVR za wysoka!
Układ chłodzenia należy czyścić po pojawieniu się na terminalu R-Touch symbolu

.

– Sprawdzać codziennie chłodnicę oleju przekładni CVR 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 zachowaniu odstępu co najmniej 30 cm.
– Do czyszczenia ramę mocującą można złożyć do góry. W tym celu należy w górnej
części ramy chłodnicy poluzować dwie nakrętki sześciokątne (3) i złożyć ramę do
góry.

1

2

3

(1)
(2)
(3)

3

Chłodnica oleju przekładni CVR
Kondensator klimatyzacji
Nakrętki sześciokątne ramy mocującej
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Osie

7.6.1

Przekładnia planetarna
Pierwsza wymiana oleju po 50 godzinach pracy, kolejne wymiany są wymagane raz w
roku.
UWAGA
Dla maszyn 6-rzędowych u odstępem rzędów 45 lub 50 cm:
Odcinek jazdy "tylko wyorywanie" (bez jazdy pustej i zawracania) dla 1000 ha wynosi
przy 6x45 cm3700 km! W sumie są to ok. 5000 km.
Od powierzchni wyorywania rzędu 1000 ha/rok, zalecamy dodatkową wymianę oleju w
przekładniach planetarnych po upływie połowy kampanii żniwnej!
Proszę stosować oleje wysokiej jakości, nie stosować niskiej jakości dopuszczalnego
oleju i lepiej stosować wyższą jakość. Oszczędności na jakości oleju są oszczędnościami w niewłaściwym miejscu.
Ustawić maszynę w taki sposób, aby konkretne koło było ustawione jak na ilustracji.

1

1

2

2

Przekładnia planetarna przedniej osi
(1)
(2)

Przekładnia planetarna 1. i 2. tylnej osi

Otwór napełniania oleju i śruba kontrolna stanu oleju
Śruba spustowa oleju

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 odpowiednio przeszkolone osoby.

418 / 588

Przeglądy techniczne i konserwacja
Osie

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 wlewową. Pozwoli
na bezpieczne zredukowanie ciśnienia, które nagromadziło się ewentualnie w przekładni planetarnej.
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 ilustracja).
– 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.
– Napełnić przekładnię przy użyciu dostarczonego z maszyną napełniacza olejowego
ROPA do momentu, kiedy poziom oleju dojdzie do dolnej krawędzi otworu wlewowego.
– Wkręcić ponownie śrubę kontrolną stanu oleju.
– Odczekać około 15 minut i ponownie sprawdzić poziom oleju. W razie potrzeby
dolać oleju. Moment obrotowy tych 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
w przedniej osi:

na każdą planetę ok. 9,6 litra

w przypadku 1. i 2. tylnej osi:

na każdą planetę ok. 10,3 litra
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7.6.2

Przekładnia wyrównawcza osi przedniej (oś portalowa)
Pierwsza wymiana oleju po 50 godzinach pracy, kolejne wymiany są wymagane raz w
roku.

2
1

(1)

Śruba spustowa oleju

(2)

Otwór napełniania oleju i śruba
kontrolna stanu oleju

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 odpowiednio 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 spłynięcia oleju.
– Wkręcić ponownie śrubę spustową.
– Do otworu wlewowego nalewać olej do momentu, kiedy poziom oleju dojdzie do
dolnej krawędzi otworu. Otwór wlewowy oleju znajduje się z tyłu po prawej stronie
tyłu osi.
– Wkręcić ponownie śrubę kontrolną stanu oleju.
UWAGA
W przypadku tej przekładni wyrównawczej z uwagi na zamontowany hamulec cierny
wielopłytkowy zalecany jest olej z dodatkami LS (LS = Limited Slip).

Zalecany rodzaj oleju:

Olej przekładniowy LS
API GL5, SAE 90 LS

Ilość napełniana:

ok. 23 litry
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7.6.3

Przekładnia wyrównawcza 1. osi tylnej
Pierwsza wymiana oleju po 50 godzinach pracy, kolejne wymiany są wymagane raz w
roku.

1

(1)

Śruba spustowa oleju

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 odpowiednio przeszkolone osoby.
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 spłynięcia 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.
UWAGA
W przypadku tej przekładni wyrównawczej z uwagi na zamontowany hamulec cierny
wielopłytkowy zalecany jest olej z dodatkami LS (LS = Limited Slip).
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2

(2)

Otwór napełniania oleju i śruba kontrolna stanu oleju

Zalecany rodzaj oleju:

Olej przekładniowy LS
API GL5, SAE 90 LS

Ilość napełniana:

ok. 30 litrów
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7.6.4

Przekładnia wyrównawcza 2. osi tylnej
Pierwsza wymiana oleju po 50 godzinach pracy, kolejne wymiany są wymagane raz w
roku.
Otwór napełniania oleju i śruba kontrolna
stanu oleju (2) po lewej przedniej stronie
osi.

2

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 odpowiednio przeszkolone osoby.
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 spłynięcia 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.
UWAGA
W tej przekładni wyrównawczej nie ma zamontowanego hamulca ciernego wielopłytkowego. Aby zapobiec pomyłkom, można stosować również olej z dodatkami LS
(LS = Limited Slip), tak jak w przypadku 1. osi tylnej.

Zalecany rodzaj oleju:

Olej przekładniowy
API GL5, SAE 90

Ilość napełniana:
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7.6.5

Przekładnia odboczkowa
Do przekładni wyrównawczej 1. osi tylnej przykręcona jest przekładnia odboczkowa z
własnym układem oleju.
Stan oleju sprawdzać należy do 50 godzin pracy. Kontrola odbywa się przez wziernik
szklany (2).
Znajduje się on po lewej tylnej stronie przekładni patrząc w kierunku jazdy.
Do odczytania stanu oleju maszyna musi stać na równym, poziomym podłożu.
W przypadku stwierdzenia nieuzasadnionego zmniejszenia poziomu oleju należy
koniecznie wezwać techniczne służby serwisowe.
Stan oleju odczytuje się na wzierniku szklanym. Powinien się on znajdować w obrębie
wziernika (w żadnym wypadku nie może sięgać ponad górną krawędź wziernika!).
Pierwsza wymianę oleju wykonuje się po 50 godzinach pracy, dalsze wymiany oleju
konieczne są raz do roku.
Śruba spustowa oleju znajduje się z przodu przekładni odboczkowej.
Śruba wlewu oleju po lewej tylnej stronie
przekładni odboczkowej.
1

2

(1)
(2)

Śruba wlewu oleju
Wziernik

5

4

3

(3)
(4)
(5)

Śruba spustowa oleju
Filtr zasysający
Nakrętka złączkowa węża ssania
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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 odpowiednio przeszkolone osoby.
Podczas wymiany oleju należy postępować w następujący sposób:
– Oczyścić przed wymianą oleju obszar wokół filtra zasysania oleju
– 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.
– Zdemontować nakrętkę (5) węża ssącego z przyłącza filtra.
– Wymienić wkład filtra na nowy (ROPA nr art.: 181005400).
– Wkręcić ponownie śrubę spustową.
– Otworzyć śrubę wlewu oleju i napełniać przekładnię do momentu, kiedy poziom
oleju osiągnie górny zakres wziernika
– Wkręcić ponownie śrubę kontrolną stanu oleju.
Zalecany rodzaj oleju:

W pełni syntetyczny olej przekładniowy
API GL5, SAE 75W-90 zgodnie z ZFNorm TE-ML 05B

Ilość napełniana:
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7.6.5.1

Chłodnica oleju przekładni odboczkowej
– Sprawdzać codziennie filtr ssania (6) chłodnicy (7) oleju przekładni odboczkowej
pod względem zanieczyszczeń.
– Oczyścić z razie potrzeby sprężonym powietrzem lub strumieniem wody
– W żadnym razie nie wolno używać do tego myjek wysokociśnieniowych.

6

(6)

Filtr ssania

7

(7)

Chłodnica oleju przekładni odboczkowej
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7.6.6

Napędy portalowe oś przednia
Pierwsza wymiana oleju po 50 godzinach pracy, kolejne wymiany są wymagane raz w
roku.
2

1

(1)
(2)

Śruba spustowa oleju
Otwór napełniania oleju i śruba kontrolna stanu oleju

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 odpowiednio przeszkolone osoby.
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 danej przekładni portalowej. Śruba znajduje się na dnie
przekładni portalowej.
– Odkręcić śrubę kontrolną stanu oleju i odczekać do momentu całkowitego spłynięcia 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:
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7.7

Układ pneumatyczny
Instalacja pneumatyczna razem ze sprężarką w znacznym stopniu nie wymaga konserwacji. Konieczne są prace konserwacyjne tylko przy zbiorniku sprężonego powietrza. Zbiornik sprężonego powietrza znajduje się przy przedniej ściance zasobnika.
Ze zbiornika wysokiego ciśnienia należy spuszczać codziennie zebraną wodę kondensacyjną. W przypadku, kiedy maszyna będzie nieużywana przez dłuższy czas (ponad
1 tydzień), należy również spuścić wodę ze zbiornika wysokiego ciśnienia. W tym celu
nacisnąć zawór spustowy (1) lekko na bok lub do środka.
Na przedniej ściance zasobnika znajduje się lina (2), powiązana z zaworem spustowym (1). Do liny (2) można dotrzeć przez platformę obok kabiny kierowcy. Pociągając
linę (2) włącza się zawór spustowy (1).
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 odpowiednio przeszkolone osoby.
– Podczas prac konserwacyjnych zbiorników sprężonego powietrza należy korzystać
ze stabilnej i bezpiecznej drabiny.
– Należy zawsze mieć zawsze założone rękawice, okulary ochronne i odpowiednie
ubranie ochronne.

(1)
(2)

Zawór spustowy
Lina
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7.8

Ogławiacz
NIEBEZPIECZEŃSTWO!
Zagrożenie zmiażdżeniem!
W trakcie prac przy podniesionym wyorywaczu istnieje ryzyko jego niespodziewanego opadnięcia wyorywacza lub ogławiacza. Osoby znajdujące się w tym obszarze
są narażone na poważne obrażenia.
– Przed rozpoczęciem pracy wyłączyć silnik, wyciągnąć kluczyk ze stacyjki i
zamknąć kabinę kierowcy. W trakcie wykonywania prac klucz należy przekazać
odpowiedzialnej i godnej zaufania osobie (lub nosić przy sobie).
– Podczas prac pod ogławiaczem należy jego dolną część ustawić w pozycji konserwacyjnej i zabezpieczyć zawieszając obydwa ogniwa zabezpieczające na bocznej
części ramy wyorywacza.
– Przed rozpoczęciem prac wyorywacz należy podnieść i zabezpieczyć dwoma łańcuchami zabezpieczającymi na trójpunkcie.
– Przestrzegać obowiązujących przepisów odnośnie bezpiecznej pracy i ochrony
zdrowia podczas prac pod podniesionymi ciężarami.

Ogławiacz w pozycji konserwacyjnej
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7.8.1

Pozycja konserwacji ogławiacza
UWAGA
Podnieść czujnik liści do góry i zabezpieczyć hakiem zabezpieczającym, ponieważ
w przeciwnym wypadku może dojść do poważnych uszkodzeń kabiny.

Pozycja konserwacji ogławiacza
W tym celu za pomocą przełącznika RSelect wybrać funkcję.
Klawisz + = złożyć ogławiacz do góry
Klawisz - = rozłożyć ogławiacz do dołu
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Przed rozłożeniem ogławiacza do góry układ przesuwu bocznego przesuwa agregat
wyorywacza do pozycji środkowej (aby zapobiec uszkodzeniu łożysk przegubowych
na cylindrach pozycji konserwacyjno-przeglądowej).

6

8
1

9

Alternatywą dla obsługi za pomocą elementu obsługowego R-Select jest uruchamianie z ziemi na wyorywaczu. W tym celu nacisnąć przycisk położenia konserwacyjnego
ogławiacza (6) i dodatkowo czuwak(1).
Aby umożliwić podniesienie lemieszy lub noży dogławiacza bez konieczności schodzenia i wchodzenia na maszynę można przyciskami (8 i 9) włączyć/wyłączyć silnik
Diesla (patrz Strona 162) i podnieść lub opuścić trójpunkt.
UWAGA
Nigdy nie osadzać wyorywacza biegiem walców na ziemi przy podniesionym do
góry ogławiaczu. Doprowadziłoby to bowiem do przegięcia wrzecion nastawczych biegu walców.

432 / 588

Przeglądy techniczne i konserwacja
Ogławiacz

1

Ogniwo bezpieczeństwa z lewej w pozycji spoczynku

2
1

Ogniwo bezpieczeństwa z lewej zawieszone
(1)
(2)

Ogniwo bezpieczeństwa z lewej
Hak bezpieczeństwa z lewej na ogławiaczu

Zawiesić lewe i prawe ogniwo jak pokazano na ilustracji na haku bezpieczeństwa (2)
na ogławiaczu.
NIEBEZPIECZEŃSTWO!
Zawsze zawiesić obydwa ogniwa zabezpieczające (z lewej i z prawej), aby w
razie potrzeby zabezpieczenie to było w stanie utrzymać takie obciążenie!
Zawsze zwracać uwagę na to, aby przed rozłożeniem ogławiacza w zasięgu ogławiacza nie znajdowały się żadne osoby. Nagłe opuszczenie ogławiacza może bowiem
spowodować śmiertelne obrażenia.
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1

Przy ogławiaczu podniesionym do pozycji konserwacyjnej trójpunkt nie da się opuścić do ziemi z kabiny przy pomocy minijoysticka (1). Zatrzymuje on automatycznie
proces opuszczania na bezpiecznej wysokości. Dalsze obniżanie jest możliwe tylko
wtedy, gdy mini-joystick (1) zostanie puszczony po osiągnięciu wysokości, a następnie
mini-joystick (1) zostanie ponownie przechylony do przody. Trójpunkt powoli dalej się
obniży. Funkcja ta służy ochronie trzpieni nastawczych biegu walców.
UWAGA
Nigdy nie osadzać wyorywacza biegiem walców na ziemi przy podniesionym do
góry ogławiaczu. Doprowadziłoby to bowiem do przegięcia wrzecion nastawczych biegu walców.
Wyorywacz można opuścić na ziemię tylko i wyłącznie na lemiesze lub wał
kopiujący.

7.8.2

Ustawianie sensora czujnika liści
Przed rozpoczęciem każdego sezonu żniwnego należy sprawdzić ustawienie czujnika
liści w sposób opisany poniżej i w razie potrzeby dokonać odpowiednich zmian:
Do czynności tej potrzebne są dwie osoby. Jedna osoba porusza czujnika liści, druga
osoba odczytuje wartości wyświetlane na terminalu R-Touch.
– Włączyć zapłon, ale nie uruchamiać silnika.
– Wywołać tryb eksperta w R-Touch (patrz Strona 122) i wyświetlić pole "Kierowanie" (patrz Strona 113).

Na terminalu muszą pojawić się następujące wartości:
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z lewej

środek

z prawej

ok. -10000

0

ok. 10000
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Jeśli wyświetlane są inne wartości, pozycję środkową należy ustawić w oparciu
o ustawienia podstawowe drążka.

3

– W tym celu należy sprężyny czujnika ustawić dokładnie na środku rzędu buraków.
Sprężyna znajduje się na środku konsoli mocującej (aby ułatwić użytkownikowi
maszyny pracę, została oznakowana strzałką (3)).
– Sprężyny czujnika należy przytrzymać w tej pozycji.
– Aby ustawić je w przybliżeniu, należy poluzować śruby (5) dźwigni zaciskowych
znajdujące się po lewej/prawej stronie.
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– Drążek należy przesunąć tak daleko, aby na terminalu R-Touch wyświetliła się
w przybliżeniu wartość 0.
– Ponownie dokręcić obie śruby (5).
– Proszę sprawdzić wartość środkowego wskaźnika na terminalu R-Touch. Jeśli jest
to konieczne, ustawiać długość drążka (4) do czujnika liści oraz śruby zderzakowe
(2) tak długo, aż na terminalu R-Touch wyświetlą się prawidłowe wartości.
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7.8.3

Koła podporowe (nie dotyczy R*SU)

3

1
2

2

Luz osiowy drążków kół przy kołach podporowych należy w razie potrzeby ustawić w
następujący sposób:
– Wykręcić gwintowany sworzeń (1) przy pomocy klucza imbusowego i schować.
– Nakrętkę nastawczą (2) ustawić tak, aby przylegała ona osiowo do krawędzi tulejki
mosiężnej. Następnie przekręcić nakrętkę nastawczą (2), tak aby można było
wkręcić gwintowany sworzeń (1) do następnego rowka (3).
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7.8.4

Wał ogławiacza

Wał ogławiacza w modelu RISU

Noże ogławiacza i oczka zaciskowe w
modelu RIS*

w modelu RAS*

438 / 588

w modelu RBS

Przeglądy techniczne i konserwacja
Ogławiacz
Po pierwszych 10 godzinach pracy wyorywacza należy sprawdzić wszystkie śruby
zacisków na wale ogławiacza pod kątem ich dokręcenia i w razie potrzeby dokręcić!
Aby zapewnić spokojną pracę i maksymalnie zwiększyć żywotność, kompletny wał
ogławiacza został przed zamontowaniem dokładnie wyważony. W przypadku konieczności zamontowania nowego noża ogławiacza należy dopasować go do już zamontowanych noży, co pozwoli uniknąć efektu bicia walca. Należy wymieniać zawsze leżący
na przeciwko nóż.
Oryginalna średnica nowego wałka noży w przypadku RBS*, RAS* oraz RES* wynosi
20 mm oraz w przypadku RIS* 22 mm. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak
zużycia stary walec należy wymienić na nowy oryginalny. Wałek ten należy regularnie
kontrolować wzrokowo pod kątem zużycia. Zużyty wałek nożami wolno zastępować ze
względów bezpieczeństwa wyłącznie oryginalną częścią Ropa.
Niewyważenie wału ogławiacza jest przyczyną pękania i łamania się wszystkich części ogławiacza.
NIEBEZPIECZEŃSTWO!
Wyrzucane noże ogławiacza stanowią bardzo duże zagrożenie życia dla wszystkich
osób znajdujących się pobliżu ogławiacza.
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7.8.5

Dogławiacz
Nóż ogławiacza
Należy zwrócić uwagę na to, aby nóż ogławiacza był zawsze odpowiednio naostrzony.
W razie potrzeby ostrzyć należy górną stronę noża dogławiacza. Podczas ostrzenia
noży należy pamiętać o możliwie płytkim kącie ostrzenia (ok. 12,5 °).
W firmie ropa ROPA zakupić można pod nr art.: 018106700 odpowiednią szlifierkę.
Aby zapewnić optymalne dogławianie zalecamy ostrzenie noży dogławiaczy niniejszą szlifierką w zależności od konkretnych warunków co 20 - 100 ha wyorywanej
powierzchni (przy maszynie 6-rzędowej).

OSTROŻNIE
Ryzyko ran ciętych
– Podczas wymiany noży dogławiacza należy nosić rękawiczki ochronne, aby wykluczyć ryzyko przecięcia.
Łożyskowanie dogławiacza
Znajdujące się na każdym łożyskowaniu dogławiacza 7 grzybków smarujących należy
nasmarować każdorazowo po upływie 50 godzin pracy.
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Profile wlotowe
Zapchania przed nożami dogławiacza, szczególnie w przypadku głęboko osadzonych
buraków i zwiędniętych liści są najczęściej spowodowane przez:
Zużyte profile wlotowe
Nieprawidłowo ustawione profile wlotowe z płozami wlotowymi (opcja)
Silnie zabrudzony dogławiacz
Dogławiacze należy regularnie czyścić z przylegającej ziemi, resztek liści i podobnych
ciał obcych, aby nie zwiększać niepotrzebnie masę własną dogławiacza.
Profil blaszany wlotowy bez płozy wlotowej

1

Profil blaszany wlotowy (1) należy sprawdzać raz w tygodniu pod kątem zużycia. Jeśli
profil nie wystaje już ponad dolną krawędź noża dogławiacza, należy go wymienić.
Profil blaszany wlotowy z płozą wlotową (opcja)

1
2

Płozę wlotową (2) należy sprawdzać raz w tygodniu pod kątem zużycia. Zanim
powierzchnia dotykowa płozy wlotowej (2) się przetrze, należy wymienić płozę
na nową (ROPA nr art.: 120565804). Jeśli wlotowy profil blaszany (1) (ROPA
nr art.: 120565704) jest uszkodzony to należy go wymienić. Ustawianie profilu blaszanego wlotowego z płozą wlotową (patrz Strona 250).
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7.9

Wyorywacz
NIEBEZPIECZEŃSTWO!
Zagrożenie zmiażdżeniem!
W trakcie prac przy podniesionym wyorywaczu istnieje ryzyko jego niespodziewanego opadnięcia wyorywacza lub ogławiacza. Osoby znajdujące się w tym obszarze
są narażone na poważne obrażenia.
– Przed rozpoczęciem pracy wyłączyć silnik, wyciągnąć kluczyk ze stacyjki i
zamknąć kabinę kierowcy. W trakcie wykonywania prac klucz należy przekazać
odpowiedzialnej i godnej zaufania osobie (lub nosić przy sobie).
– Podczas prac pod ogławiaczem należy jego dolną część ustawić w pozycji konserwacyjnej i zabezpieczyć zawieszając obydwa ogniwa zabezpieczające na bocznej
części ramy wyorywacza.
– Przed rozpoczęciem prac wyorywacz należy podnieść i zabezpieczyć dwoma łańcuchami zabezpieczającymi na trójpunkcie.
– Przestrzegać obowiązujących przepisów odnośnie bezpiecznej pracy i ochrony
zdrowia podczas prac pod podniesionymi ciężarami.

7.9.1

Lemiesze wyorywujące
Aby osiągnąć optymalne wyniki wyorywania (burak został zebrany w całości i bez
uszkodzeń), najważniejsze narzędzie maszyny, czyli lemiesz wyorywujący musi być
w odpowiednim, dobrym stanie.

1
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25-30

Odległość wewnętrzna lemieszy, najczęściej optymalna wartość to 25-30 mm

2

Osłona ślizgowa (2) służy ochronie uchwytu lemiesza przed nadmiernym zużyciem.
Proszę wymieniać osłony ślizgowe jeszcze zanim stracą one swoją funkcję!
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Lemiesze, które nie spełniają już swojej funkcji, to lemiesze za krótkie, wygięte lub
których profil jest za cienki. Lemiesze, które wyposażone są w elementy ze stopów
twardych, należy wymienić, jak tylko jedna z takich płytek się wyłamała lub profil zrobił
się za cienki.

lemiesze bezwzględnie nienadające się
do wyorywania

Za bardzo zużyte osłony ślizgowe
Jako części zamiennych należy zawsze używać oryginalnych lemieszy ROPA, gdyż są
optymalnie dopasowane do wyorywacza RR (patrz Strona 269).
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7.9.2

Przekładnia wyorywacza walców wyorywacza
Poziom oleju przekładni (3 sztuki) wyorywacza należy sprawdzać raz dziennie.
W tym celu należy opuścić wyorywacz całkiem w dół.
Pierwsza wymiana oleju jest wymagana po 50 godzinach pracy. Kolejne terminy
wymiany oleju znajdują się w tabeli przeglądów i konserwacji.
Wymianę oleju przeprowadzać tylko wtedy, gdy olej przekładniowy osiągnął temperaturę roboczą.
Dotyczy wszystkich przekładni na agregacie wyorującym:
Dla przekładni wyorywacza z lewej z przodu opuścić wyorywacz jak najbardziej do
dołu, dla tylnych przekładni wyorywacza wyorywacz należy wyciągnąć najdalej jak
się da i spuścić olej przez otwory spustowe do wystarczająco dużego i odpornego na
oleje naczynia. Wkręcić ponownie śrubę spustową i dokręcić ją. Całkowicie opuścić
wyorywacz w dół.
Do otworu wpustowego należy wlać taką ilość oleju, aby wskaźnik poziomu był do
połowy napełniony.
Zamknąć otwory wlewu oleju przewidzianymi do tego celu śrubami.
Przekładnia wyorywacza lewa przód
1

2

3

w przypadku RR
(1)
(2)
(3)

w przypadku RR-XL

Śruba wlewu oleju
Wziernik/kontrola stanu oleju
Śruba spustowa oleju

Zalecany rodzaj oleju:

Olej przekładniowy
API GL5, SAE 90

Ilość napełniana z przodu:
w przypadku RR: ok. 6,2 litrów
w przypadku RR-XL: ok. 6,7 litrów
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Przekładnia wyorywacza z lewej i z prawej strony z tyłu
1

1

2
2

3

z lewej
(1)
(2)
(3)

3

z prawej

Śruba wlewu oleju
Wziernik/kontrola stanu oleju
Śruba spustowa oleju

Zalecany rodzaj oleju:

Olej przekładniowy
API GL5, SAE 90

Ilość napełniana:
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7.9.3

Przekładnia łopat
Stan oleju sprawdzać należy do 50 godzin pracy. W tym celu należy całkowicie podnieść wyorywacz.

1

2

3

(1)
(2)
(3)

Śruba wlewu oleju
Kontrola stanu oleju
Śruba spustowa oleju

Zalecany rodzaj oleju:

Olej przekładniowy
API GL5, SAE 90

Ilość napełniana:

ok. 0,5 litra
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7.9.4

Napęd wału kopiującego
Przekładnia napędu wału kopiującego w przypadku RR
Poziom oleju tej przekładni (2 sztuki) na wyorywaczu RR należy sprawdzać raz dziennie. W tym celu należy całkowicie obniżyć wyorywacz. Wał kopiujący ustawić w jego
najwyższej pozycji.

1

2

3

(1)
(2)
(3)

Śruba wlewu oleju
Kontrola stanu oleju
Śruba spustowa oleju

Zalecany rodzaj oleju:

Olej przekładniowy
API GL5, SAE 90

Ilość napełniana:

każdorazowo ok. 1,0 litra

Napęd wału kopiującego Poclain w przypadku RR-XL (zawsze zabudowany) i w
przypadku RR (częściowo zabudowany)
Napęd wału kopiującego z silnikiem hydraulicznym Poclain nie wymaga wymiany
oleju.
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7.9.5

Przekładnia lemieszy wibrujących
Stan oleju sprawdzać należy do 50 godzin pracy. W tym celu należy całkowicie obniżyć wyorywacz.

1

2
3

w przypadku RR (wyorywacz RR zawiera przekładnię lemieszy wibrujących)

w przypadku RR (wyorywacz RR-XL zawiera dwie przekładnie lemieszy wibrujących)
(1)
(2)
(3)

Śruba wlewu oleju
Wziernik/kontrola stanu oleju
Śruba spustowa oleju

Zalecany rodzaj oleju:

W pełni syntetyczny olej przekładniowy
API GL5, SAE 75W-90

Ilość napełniana:

każda ok. 0,5 litrów
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7.9.6

Napęd lemieszy wibrujących tylko w wariancie "zmienny odstęp
rzędów"
W przypadku wyorywacza zmiennego zazębienie wewnętrzne kołnierzy przesuwu
napędu mimośrodowego należy smarować co 50 godzin roboczych.
Zalecenie:
Do smarowania należy używać oddzielnej praski smarowej wypełnionej pastą miedziową. Pastą należy smarować tylko te 5 punktów smarowania.

1

(1)
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7.9.7

Łożyskowanie wału mimośrodowego
Olej w łożyskowaniach wałów mimośrodowych ma trwały charakter i nie musi być
wymieniany.
Jego stan sprawdzać należy raz w roku. W tym celu należy całkowicie obniżyć wyorywacz.

1

2

(1)
(2)

Otwór napełniania oleju
Śruba kontrolna stanu oleju

Zalecany rodzaj oleju:

Olej przekładniowy
API GL5, SAE 90

Ilość napełniana:

każdorazowo ok. 0,25 litra
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7.9.8

Ustawienie łożyska mimośrodowego napędu lemieszy wibrujących

Poruszanie się na boki widełek przegubu świadczy o luzie łożysk mimośrodowych. W
takiej sytuacji należy je odpowiednio ustawić.
Niezbędny jest do tego specjalny przyrząd ROPA tzw. klucz hakowy dla nakrętek okrągłych rowkowych M 75 x 2 (ROPA nr art.: 018016200).
UWAGA
Tę czynność mogą przeprowadzić wyłącznie osoby, które posiadają wystarczające
doświadczenie przy regulacji łożysk wałeczkowo-stożkowych.
Łożyska należy wyregulować w taki sposób, aby nie miały żadnego luzu. Po ustawieniu łożyska i usunięciu luzu, nakrętkę nastawczą należy dokręcić tak, aby łożysko
wykazywało minimalne naprężenie wstępne.

1

Należy postępować w następujący sposób:
– Zazębienie płytki zabezpieczającej (1) należy wysunąć z rowka.
– Ustawić łożysko.
– Pasujące zazębienie ponownie wsunąć w rowek.
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7.9.9

Prowadnica lemieszy/ zawieszenie lemieszy

1

Cała prowadnica lemieszy jest wypełniona olejem. Na każdym korpusie lemieszy znajduje się przezroczysty przewód z filtrem odpowietrzającym (1). Ten przewód musi być
zawsze napełniony olejem. Jeśli poziom oleju nie jest już widoczny, to należy go uzupełnić na tyle, aby przewód był wypełniony olejem.
Zalecany rodzaj oleju:

Olej przekładniowy
API GL5, SAE 90

Ilość napełniana:

ok. 0,15 litra na rząd
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7.9.10

Walce wyorywacza
Przeglądy
Przewody układu smarowania centralnego, które prowadzą do łożysk walców wyorywacza, należy codziennie sprawdzać (kontrola wzrokowa).
Wymiana walca wyorywacza
Jeśli walec wyorywacza zostanie wygięty po uderzeniu w wystający z ziemi kamień
lub jeśli się zużyje, należy go wymienić na nowy.

1
2

1

2

2

2
1
2
1
2
1
2

(1)
(2)
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5
5

3

4

4

Demontaż walca wyorywacza
– Aby wymontować walec wyorywacza na przekładni wyorywacza należy wybić po
dwa kołki rozprężne (1) specjalnie do tego celu przeznaczonym i znajdującym się
na wyposażeniu maszyny wybijakiem.
– Odłączyć przewód centralnego smarowania (3) po prawej stronie od złącza w centrum łożyskowania walców wyorywacza.
– Usunąć dwie śruby (4) mocowania łożyska współpracującego walca wyorywacza.
Odgiąć blachę zabezpieczającą (5) od śrub mocujących.
– Opuścić walec wyorywacza na tyle w dół, aby miał on wystarczająco dużo miejsca
w prawo pod mocowaniem.
– Teraz można wyjąć walec wyrywacza w prawo z pazura sprzęgła napędu.
Montaż walca wyorywacza
– Przed włożeniem walca wyorywacza złącze poliamidowe należy obficie nasmarować.
– Nowy walec wyorywacza należy włożyć razem z wśrubowanym złączem poliamidowym aż do oporu w pazur złącza napędu walca wyorywacza.
– Podnieść walec wyorywacza z prawej i wkręcić obydwie śruby (4) w mocowanie
łożyska współpracującego walca wyorywacza. Zabezpieczyć śruby mocujące blachą zabezpieczającą (5).
– Wbić kołki rozprężne (1) (nie dotyczy 4 walca wyorywacza).
– Zamontować centralne smarowanie (3).
– Aby zapobiec zanieczyszczeniu otworów na kołki rozprężne, wszystkie puste
otwory należy koniecznie zamknąć oryginalnymi korkami z tworzywa sztucznego
firmy Ropa (ROPA Art. Nr. 120280300).
WSKAZÓWKA
4 walec wyorywacza z przodu nie jest zabezpieczany na przekładni wyorywacza
przy pomocy kołków rozprężnych! Umożliwia to bardzo szybką i prostą wymianę tego
walca przy zmianie pogody (spirala przenosząca na wewnątrz i na zewnątrz).
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7.10

Taśma sitowa
UWAGA
Wszystkie rolki taśmy sitowej należy codziennie sprawdzać pod kątem ich działania
i ewentualnych uszkodzeń. Zablokowane lub uszkodzone rolki należy bezzwłocznie
wymienić na nowe. Łańcuch i rolki należy dodatkowo codziennie czyścić z kamieni
i innych obcych ciał.

7.10.1

Napięcie

1

(1)

Otwory

Łańcuch taśmy sitowej jest napędzany za pośrednictwem gumowanych kół trących.
Aby taśma nie ślizgała się po gładkich powierzchniach kół napędowych, łańcuch jest
hydraulicznie napinany poprzez przesunięcie wału napędowego.
Po włączeniu silnika wysokoprężnego taśma sitowa jest lekko napinana przez układ
hydrauliczny. Po dołączeniu napędu, nacisk z napędu taśmy sitowej napina taśmę
w stopniu wymaganym do pracy. W razie potrzeby naciąg wstępny taśmy sitowej
można zmieniać mechanicznie (2 otwory (1) w łączniku).
Łącznik należy zawiesić w taki sposób, aby siłownik nie wysuwał się do oporu.
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7.10.2

Ustawianie równomiernego przesuwu
Jeżeli taśma sitowa po lewej lub prawej stronie mocniej dociska do koła napędowego,
należy natychmiast to zjawisko wyeliminować. W przeciwnym wypadku nastąpi przedwczesne zużycie taśmy sitowej.
W tym celu należy postępować w następujący sposób:
– Odkręcić cztery śruby mocujące (1).
– Obrócić następnie nakrętki na śrubie nastawczej (2) o 1-2 obroty.
– Ponownie dokręcić cztery śruby mocujące (1) i uruchomić taśmę sitową na kilka
minut. Sprawdzić wzrokowo, czy taśma przesuwa się równomiernie na wprost.
Jeżeli nie, to operację ustawiania należy powtarzać aż do momentu, kiedy taśma
będzie się równomiernie przesuwała po środku.

2

A

B

1

Wskazówka przy ustawianiu:
Taśma schodzi na prawo - obrócić nakrętkę do tyłu (strzałka B).
Taśma schodzi na lewo - obrócić nakrętkę do przodu (strzałka A).
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7.11

Przekładnia taśmy sitowej

2

1

Kontrola poziomu oleju
Poziom oleju w przekładni taśmy sitowej należy sprawdzać raz dziennie. Ilość oleju
jest wystarczająca, kiedy poziom dochodzi do wziernika.
W tym celu:
Podnieść wyorywacz całkowicie do góry, następnie maszynę wyłączyć i zabezpieczyć
przed przypadkowym uruchomieniem i przesunięciem. Z lewej i prawej strony założyć
łańcuch zabezpieczający.
Wymiana oleju
Pierwsza wymiana oleju jest wymagana po 50 godzinach pracy, następnie raz w roku.
Olej wymieniać należy tylko wtedy, gdy olej przekładniowy osiągnął temperaturą roboczą.
Opuścić wyorywacz całkiem w dół.
Spuścić olej przez otwór spustowy (1) do wystarczająco dużego olejoodpornego
pojemnika.
Wkręcić i dokręcić śrubę spustową oleju. Ostrożnie wykręcić wziernik. Świeży olej
należy wlewać przez otwór wziernika (2) do momentu, kiedy poziom dojdzie do dolnej
krawędzi otworu.
Wkręcić wziernik i założyć nową uszczelkę (nr art. 412026100).
Podnieść wyorywacz.
Sprawdzić stan oleju.
Zalecany rodzaj oleju:

Olej przekładniowy
API GL5, SAE 90

Ilość napełniana:
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7.12

Gwiazdy sitowe
Wszystkie palce gwiazd sitowych należy dokręcić po pierwszych
50 i 500 godzinach pracy. Palce gwiazd sitowych kontrolować codziennie. Złamane
palce natychmiast wymieniać na nowe, a poluzowane natychmiast dokręcić.

M10 = 72 Nm

M14 = 135 Nm
W przypadku stwierdzenia, że na już przeoranych powierzchniach leży większa ilość
buraków, można przyjąć, że złamany jest pręt rusztu prowadzącego lub palec gwiazdy
sitowej. Bezzwłocznie wymienić uszkodzone części!
Wszystkie gwiazdy sitowe i ruszty prowadzące należy raz dziennie oczyścić z obcych
ciał, zakleszczonych kamieni itd.
Listwa zgarniająca gwiazdy sitowej
Kontrola raz w tygodniu. W razie potrzeby ustawić lub wymienić.

1

(1)

Listwa zgarniająca gwiazdy sitowej

459 / 588

Przeglądy techniczne i konserwacja
Elewator

7.13

Elewator
OSTRZEŻENIE
Ryzyko odniesienia obrażeń!
Zagrożenie życia przez poruszające się elementy maszyny.
– Przed wejściem do zasobnika zatrzymać maszynę i wyłączyć silnik.
– Zabezpieczyć maszynę przed przypadkowym uruchomieniem silnika.
– Wszystkie prace konserwacyjne i naprawy mogą przeprowadzać wyłącznie odpowiednio przeszkolone osoby.
Napinanie taśmy elewatora:
1 Wyjść z zasobnika i upewnić się, czy w zasobniku nie ma innych osób.
2 Uruchomić silnik i całkowicie rozłożyć elewator. Włączyć napęd maszyny i zostawić
elewator pracujący na około pół minuty.
WSKAZÓWKA
Taśma elewatora zostaje naprężona po pierwszym włączeniu napędu maszyny.
Siłowniki podporowe wysuwane są do oporu dopiero wtedy, gdy maszyna jest włączona i elewator pracuje. Napięcie taśmy elewatora można skontrolować tylko
wtedy, jeśli oba siłowniki podporowej są wysunięte do oporu.
Ponownie wyłączyć napęd maszyny oraz silnik i zabezpieczyć maszynę przed
przypadkowym uruchomieniem.

13

13

1385 m

m

3 Sprawdzić długość cylindrów na prawym wahaczu elewatora, cylindry (13) muszą
być wysunięte do oporu. Cylindry są wysunięte do oporu wtedy, gdy długość cylindra mierzona od środka głowicy śruby do środka głowicy śruby wynosi 1385 mm.

13

4 Jeśli wymiar ten nie został osiągnięty, elewator jest zbyt mocno napięty obydwoma
rolkami napinającymi (1).
Jeśli wymiar ten jest właściwy to dalej patrz punkt 8.
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1

1

5 Zluzować znajdujące się z przodu i z tyłu na ramieniu napinacza po dwie śruby
mocujące (2).

2

2

6 Redukcja napięcia taśmy elewatora: proszę ustawić ramiona napinaczy na jednakowy wymiar w dół z obu stron obracając nakrętki (3) znajdujące się na prętach
napinania (4).
461 / 588

Przeglądy techniczne i konserwacja
Elewator

3

4

3

4

7 Powtórzyć punkty 1 - 3 i sprawdzić wymiary cylindrów (13).
8 Następnie sprawdzić długość cylindrów na lewym wahaczu elewatora, cylindry (10)
muszą być wsunięte do oporu.

10

10
10

9 Jeśli cylindry (10) nie są całkowicie wsunięte, to taśma elewatora jest zbyt mocno
napięta rolkami napinającymi (1).
Zmniejszyć napięcie taśmy elewatora (patrz punkt 5 i 6).
Rozłożyć ponownie elewator (patrz punkt 1-3).

10 Sprawdzić ustawienie śrub ogranicznika (11), odstęp między głowicą śruby i wahaczem elewatora musi wynosić ok. 2 mm.
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11

11 Sprawdzić długość dwóch cylindrów podporowych, cylindry (12) muszą być wysunięte do oporu. Cylindry są wysunięte do oporu wtedy, gdy długość cylindra mierzona od środka głowicy śruby do środka głowicy śruby wynosi 1460 mm.

12

12

146

0m

m

12 Jeśli cylindry (12) nie są całkowicie wysunięte, to taśma elewatora jest zbyt mocno
napięta rolkami napinającymi (1).
Zmniejszyć napięcie taśmy elewatora (patrz punkt 5 i 6).
Rozłożyć ponownie elewator (patrz punkt 1-3).
13 Sprawdzić naciągnięcie taśmy elewatora pod maszyną. Taśmę elewatora należy
naprężyć w pozycji roboczej w taki sposób, aby podczas wrzutu buraków przy rozłożonym elewatorze jego zwis wyniósł maksymalnie 3 cm (13). Jeżeli taśma elewatora będzie miała większy zwis, kiedy elewator będzie rozłożony i pusty, to należy
ją naprężyć.
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13

Prawidłowo napięta taśma elewatora
Napinanie taśmy elewatora:
14 Zluzować znajdujące się z przodu i z tyłu na ramieniu napinacza po dwie śruby
mocujące (2). Ustawić ramiona napinaczy na jednakowy wymiar do góry z obu
stron obracając nakrętki (3) znajdujące się na prętach napinania (4). Nie naprężać
taśmy elewatora zbyt mocno. Taśmę elewatora należy naprężyć w taki sposób, aby
przy wlocie buraków przy rozłożonym elewatorze taśma lekko zwisała.
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Ustawianie równomiernego przesuwu:
Jeżeli taśma elewatora po lewej lub prawej stronie mocniej dociska do belki koła
napędowego, należy natychmiast ustawić na wahaczach elewatora po prawej równomierny przesuw. W przeciwnym wypadku nastąpi zwiększone zużycie taśmy elewatora.
W tym celu należy postępować w następujący sposób:
– Zluzować cztery śruby zaciskowe (6).
– Zluzować śruby zaciskowe (7) w otworach podłużnych.
– Obrócić następnie nakrętki na śrubie nastawczej (8) i (9) o 1-2 obroty.
– Dokręcić ponownie nakrętki (8) i (9).
– Dokręcić śruby zaciskowe (6) i (7).
– Uruchomić taśmę elewatora na kilka minut. Sprawdzić wzrokowo, czy taśma przesuwa się równomiernie na wprost. Jeżeli nie, to operację ustawiania należy powtarzać aż do momentu, kiedy taśma będzie się równomiernie przesuwała po środku.

6
6

6

7

7

9

8

6

Ilustracja pokazuje ustawienia na wahaczu elewatora z prawej strony, z przodu
Ustawianie na równo wału napędowego elewatora:
–
–
–
–
–

Odkręcić śruby zaciskowe (14).
Obrócić następnie nakrętki na śrubie nastawczej (15) i (16) o 1-2 obroty.
Dokręcić ponownie nakrętki (15) i (16).
Dokręcić śruby zaciskowe (14).
Uruchomić taśmę elewatora na kilka minut. Sprawdzić wzrokowo, czy taśma przesuwa się równomiernie na wprost. Jeżeli nie, to operację ustawiania należy powtarzać aż do momentu, kiedy taśma będzie się równomiernie przesuwała po środku.

14

14

16
15

Ilustracja pokazuje wahacz elewatora z prawej strony, z tyłu
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Czyszczenie:
Szyb elewatora należy sprawdzać raz dziennie pod kątem przyczepionych zanieczyszczeń i w razie potrzeby przeczyścić (drapakiem do brudu). W ekstremalnych
sytuacjach może być konieczne czyszczenie w trakcie pracy w polu.
Wszystkie rolki w elewatorze należy sprawdzać raz dziennie pod kątem swobodnego
obracania. Rolki, które nie obracają się swobodnie, należy przeczyścić. Uszkodzone
rolki należy wymienić.
Smarowniczki na przekładni kątowej elewatora (z przodu po prawej stronie
na rurze pokrywy) i łożyska wałów napędowych należy smarować praską co
100 roboczogodzin.
Koła napędowe elewatora należy wymienić, kiedy zęby będą zużyte na średnicy ok.
pięć mm (oryginalny wymiar od górnej krawędzi zęba do górnej krawędzi przeciwległego zęba: 500 mm; granica zużycia: 495 mm).
Skrobaki kół napędowych elewatora należy wymienić, jeśli są zużyte.

5

5

Miejsce wokół punktu obrotowego składanego górnego kanału elewatora z lewej (5)
należy regularnie czyścić.
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7.14

Zasobnik
Zasobnik (wszystkie blachy dookoła podłogi zgarniającej) należy sprawdzać raz dziennie pod kątem przyczepionych zanieczyszczeń i w razie potrzeby przeczyścić. Ziemia
przyklejona do zasobnika kombajnu redukuje pojemność zasobnika buraków i podnosi
niepotrzebnie wagę maszyny!

7.14.1

Ślimak zasobnika

Rurę ślimaka zasobnika i jego ślimacznicę należy regularnie oczyszczać z ziemi i
innych przyklejonych ciał obcych.
Przegub krzyżakowy w napędzie z tyłu oraz łożyska z przodu należy smarować praską smarowniczą co 100 godzin pracy.

7.14.2

Czujniki ultradźwiękowe
1
2

(1)

Czujnik ultradźwiękowy z przodu

(2)

Czujnik ultradźwiękowy z tyłu

Obydwa czujniki ultradźwiękowe (1) i (2) należy regularnie czyścić wilgotną ścierką
z ewentualnych zanieczyszczeń. W celu zagwarantowania optymalnej pracy czujników konieczne jest, aby były one całkowicie czyste.

7.14.3

Podłogi zgarniające
Łańcuchy podłóg zgarniających zużywają się w różny sposób. Żywotność łańcuchów
można zdecydowanie przedłużyć, jeżeli będą zamieniane miejscami według poniższego schematu:
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Łańcuchy podłogi wzdłużnej:
W przeliczeniu na wydajność wyorywania
po ok. 1200 ha lub raz w roku.
Łańcuchy podłogi poprzecznej:
W przeliczeniu na wydajność wyorywania po ok. 600 ha lub raz w roku. Podczas wymiany łańcuchy obrócić w sposób
pokazany na rysunku obok.

1
1

(1)

Zawleczka
WSKAZÓWKA

Zawleczkę kontrolować 1 x w roku pod kątem zużycia. Zużyte zawleczki wymienić
bezwzględnie na nowe.
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7.14.3.1

Naprężenie łańcuchów podłóg zgarniających
UWAGA
Regularnie kontrolować podłogę zasobnika. Przynajmniej raz dziennie usuwać przyklejoną do podłogi ziemię. Przyklejająca się do podłogi ziemia może ją zbyt mocno
obciążać. Może to prowadzić do pęknięcia łańcucha podłogi.
Obu podłóg nie wolno naprężać zbyt mocno. Należy je naprężyć w taki sposób,
aby łańcuchy po przejściu przez koło napędowe, przesuwały się swobodnie między
dwoma listwami prowadzącymi z tworzywa sztucznego. Łańcuch nie może w tym
miejscu wchodzić od dołu na listwę. Jeżeli tak jest, to oznacza to, że łańcuch jest za
mało naciągnięty. Wtedy odpowiedni łańcuch należy naciągnąć.

Naprężenie jest w tym przypadku konieczne!

Prawidłowy naciąg łańcucha
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7.14.3.2

Naprężenie podłogi wzdłużnej
Obie podłogi wzdłużne są naciągane z przodu. Ich naciągi należy regulować oddzielnie. Dwie śruby napinające w każdej podłodze znajdują się z przodu przy zwrotnicy
podłogi pod podłogą zasobnika.

2

(1)
(2)

1

Śruba napinająca
Nakrętka kontrująca

Ustawianie naciągu podłogi:
– Zluzować nakrętki kontrujące (2) .
– Wkręcając śruby napinające (1) przesunąć wałek nawrotny podłogi zgarniającej na
tyle do przodu, aby łańcuchy wchodziły z tyłu czysto do listew prowadzących.
– Pamiętać o tym, aby obie śruby napinające (1) przestawiać w jednakowym odstępie.
– Dokręcić nakrętki kontrujące.
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7.14.3.3

Ustawianie naciągu podłogi poprzecznej
Podłoga poprzeczna naprężana jest z prawej strony maszyny. Ich naciągi należy regulować oddzielnie. Dwie śruby napinające w każdej podłodze znajdują się przy zwrotnicy podłogi pod podłogą zasobnika.

2

(1)
(2)

1

Śruba napinająca
Nakrętka kontrująca

Ustawianie naciągu podłogi:
– Zluzować nakrętki kontrujące (2) na obu śrubach napinających.
– Obie śruby napinające (1) przestawić o taką samą odległość. W ten sposób przesuwa się równomiernie położenie wałka nawrotnego podłogi na zewnątrz, aż do
momentu, kiedy łańcuch podłogi będzie wchodził od góry na poliamidową listwę.
– Dokręcić nakrętki kontrujące.
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7.14.3.4

Łańcuchy napędowe
Oba łańcuchy napędowe napędu podłóg i łańcuch napędowy walca czyszczącego
należy oliwić co 100 godzin pracy i kontrolować pod kątem ich prawidłowego naciągnięcia.

3

3
3

4

Łańcuch napinający podłogi poprzecznej
i walca czyszczącego
(3)

Klocki napinające

Łańcuch napędowy podłogi wzdłużnej
(4)

Wspornik silnika olejowego (nie
przestawiać!)

– W celu naciągnięcia łańcuchów napędowych odkręcić śrubę mocującą klocka napinającego z tworzywa sztucznego (3). Przekręcić klocek w taki sposób, aby łańcuch
był ponownie napięty. Dokręcić śrubę mocującą.
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7.14.3.5

Łożyska wału napędowego podłóg zgarniających i walca
czyszczącego
Podłogi zgarniające wzdłużnie
Trzy łożyska wału napędowego należy smarować co 100 godzin pracy. Dwa łożyska
można smarować z wnętrza zasobnika przez wycięcie (5) w pokrywie wału napędowego podłogi wzdłużnej. Trzecie łożysko znajduje się na wale napędowym za kołem
napędu łańcucha (dostępne po otwarciu prawej pokrywy ochronnej).

5

Podłogi zgarniające poprzecznie
Trzy łożyska wału napędowego (z lewej strony maszyny) należy również smarować co
100 godzin pracy. Dwa łożyska można smarować z wnętrza zasobnika przez wycięcie w pokrywie wałka napędowego podłogi poprzecznej. Tylne łożysko znajduje się na
wale napędowym za kołem napędu łańcucha.

Blok smarowniczek w pomieszczeniu silnika
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Kółka nawrotne podłóg zgarniających
Łącznie 8 kółek nawrotnych podłóg zgarniających (4 dla podłóg wzdłużnych, 4 dla
podłóg poprzecznych) należy smarować co 100 godzin pracy.

Łożysko walca czyszczącego
Oba łożyska walca czyszczącego należy smarować co 100 godzin pracy.
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7.15

Taśma wyładowcza
UWAGA
Regularnie czyścić z brudu i resztek roślin zbierających się w dolnym zespole nawrotnym taśmy wyładowczej lub w samej taśmie, w razie potrzeby nawet kilka razy w
ciągu jednej zmiany.
Czyszczenie taśmy wyładowczej jest łatwiejsze, kiedy taśma zostanie doprowadzona
do pozycji czyszczenia jak pokazano na poniższej ilustracji.

OSTRZEŻENIE
Zagrożenie zmiażdżeniem!
Ryzyko ciężkich obrażeń ciała w przypadku niespodziewanego opadnięcia taśmy
wyładowczej.
– Wszelkie prace pod rozłożoną taśmą wyładowczą należy przeprowadzać tylko
wtedy, kiedy taśma jest bezpiecznie podparta na wystarczająco wytrzymałym
materiale.
UWAGA
Proszę czyścić regularnie ściany boczne taśmy wyładowczej. Wyschnięta i twarda ziemia może uszkodzić pas taśmy wyładowczej przy jego składaniu!

21

21

Doprowadzanie taśmy wyładowczej do pozycji czyszczenia
– Maksymalnie opuścić taśmę wyładowczą.
– Część przegubową taśmy wyładowczej 2 opuścić całkiem w dół przechylając jednocześnie przycisk mini-joystick (15) i naciskając przycisk wielofunkcyjny (21) na
elemencie obsługi taśmy wyładowczej i trzymać je przechylone/wciśnięte przez dalsze 5 sekund, po tym czasie oczekiwania taśma wyładowcza złamie się do pozycji
czyszczenia.
– Po jednoczesnym przechyleniu mini-joysticka (15) i naciśnięciu przycisku wielofunkcyjnego (21) na elemencie obsługi opróżniania zasobnika taśma wyładowcza
wyjdzie ponownie z pozycji czyszczenia.
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7.15.1

Naciąganie pasa

1

1

2

(1)
(2)
(3)

3

Śruby zaciskowe
Nakrętka kontrująca
Śruba napinająca
OSTRZEŻENIE

Ryzyko poważnych obrażeń.
– Naprężenie pasa taśmy wyładowczej może się odbywać tylko przy wyłączonym
napędzie i silniku.
– Zabezpieczyć maszynę przed przypadkowym uruchomieniem silnika
Pas taśmy wyładowczej należy naciągnąć, kiedy palce zabieraka dotykają kółek
nawrotnych walca czyszczącego.
– Wyłączyć silnik i zabezpieczyć przed przypadkowym włączeniem.
– W celu naprężenia pasa zluzować śruby zaciskowe (1) obu wsporników łożysk i
wspornika silnika olejowego.
– Zluzować nakrętki kontrujące (2).
– Równomiernie wkręcić śruby napinające (3), tak aby wałek napędowy został wysunięty równomiernie na zewnątrz.
– Dokręcić nakrętki kontrujące.
– Dokręcić śruby zaciskowe obu wsporników łożysk oraz wspornika silnika olejowego.
Należy pamiętać o tym, że pas taśmy wyładowczej powinien być równomiernie naciągnięty. Włączyć na chwilę taśmę wyładowczą. Sprawdzić naciąg i w razie potrzeby
powtórzyć procedurę naciągania.
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Koła napędowe
UWAGA
Na czas wymienić koła napędowe, nie czekać, aż pas taśmy wyładowczej zeskoczy!

Koła napędowe należy sprawdzać pod kątem zużycia co najmniej raz na sezon.
Mocno zużyte koła napędowe prowadzą do przedwczesnego zużycia pasa taśmy
wyładowczej.
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7.16

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.
– Dysze wentylacyjne nie są otwarte.
Pomoc: otworzyć dysze wentylacyjne.
– Dysze wentylacyjne zanieczyszczone.
Pomoc: wyczyścić dysze wentylacyjne.
Jeśli ogrzewanie lub wentylacja nie pracuje z pełną mocą nawet przy całkowicie
otwartych dyszach wentylacyjnych, najczęstszej przyczyny należy doszukiwać się w
zapchanych filtrach. Dlatego zawsze trzeba czyścić oba filtry.
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7.16.1

Kondensator klimatyzacji

(1)
(2)
(3)

Chłodnica oleju przekładni CVR
Kondensator klimatyzacji
Nakrętki sześciokątne ramy mocującej

– Sprawdzać codziennie kondensator (2) klimatyzacji pod kątem zabrudzeń.
– 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 zachowaniu odstępu co najmniej 30 cm.
– Do czyszczenia ramę mocującą można złożyć do góry. W tym celu należy w górnej
części ramy chłodnicy poluzować dwie nakrętki sześciokątne (3) i złożyć ramę 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 osuszacza zbiorczego itp.) może przeprowadzić wyłącznie autoryzowane przedsiębiorstwo specjalistyczne.
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7.16.2

Filtr obiegowy powietrza
Filtr obiegowy powietrza (1) znajduje się za fotelem kierowcy pod pokrywą w podłodze
kabiny.

1

(1)

2

Filtr obiegowy powietrza

Filtr należy w razie potrzeby oczyścić. W
tym celu należy:
– 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 względem szyby przedniej.
Ten element filtrujący
(nr art. ROPA 352042200) należy w każdym wypadku wymieniać raz w roku.
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7.16.3

Filtr ssania świeżego powietrza
Filtr ssania świeżego powietrza (1) znajduje się w kabinie kierowcy z prawej strony na
zewnątrz na ścianie tylnej kabiny.
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 zamocować śrubą radełkową.
– Założyć pokrywę.
Ten element filtrujący (nr art. ROPA 352033200) należy w każdym wypadku wymieniać raz w roku.

7.16.4

Odpływ kondensatu

Sprawdzać regularnie odpływ kondensatu układu klimatyzacji pod kabiną. Jeśli pojawia się problem z wypływem wody, odpływ kondensatu należy oczyścić.
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7.16.5

Obwód czynnika chłodzącego

1

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 wprowadzać do układu klimatyzacji domieszek innych olejów. W obiegu środka chłodzącego znajduje się 250 ml oleju.
Typ czynnika chłodzącego: R134a, ilość napełniana ok. 1680 gramów.
Prace konserwacyjne, które należy przeprowadzać raz w roku:
– Kontrolę i ewentualną naprawę klimatyzacji należy zlecić autoryzowanemu przedsiębiorstwu specjalistycznemu.
Prace konserwacyjne, które należy przeprowadzać co dwa lata:
– Wymianę czynnika chłodzącego i osuszacza zbiorczego (1)
(nr art. ROPA 352041500) zlecić autoryzowanemu przedsiębiorstwu specjalistycznemu.
Firma ROPA dodaje do czynnika chłodzącego środek fluorescencyjny. Dzięki temu
można szybko zauważyć ewentualnie pojawiające się nieszczelności klimatyzacji, co
pozwala obniżyć koszty dodatkowe.
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7.17

Konserwacja akumulatora
W trakcie sezonu należy przynajmniej co 2 tygodnie sprawdzić poziom kwasów w akumulatorach pojazdu. Akumulatory znajdują się z lewej strony nad 1. tylną osią.

OSTRZEŻENIE
Ryzyko poparzenia.
Kwasy z akumulatorów mogą wywołać niebezpieczne podrażnienia na skórze i w drogach 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.
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7.18

Drukarka (opcja)
W przypadku silnej eksploatacji drukarki, na którą mogą mieć wpływ jakość papieru
oraz niekorzystne warunki zewnętrzne, może się okazać, że konieczne będzie
wyczyszczenie głowicy drukującej, czujnika i wału napędowego, w szczególności
wtedy, gdy wydruk jest w kilku miejscach słabo widoczny.

– Otworzyć pokrywę zasobnika papieru i wyciągnąć rolkę papieru.
– Zabrudzenia papieru, czujnika i krawędzi zrywającej usunąć małym pędzelkiem.
– Mocno dmuchnąć w korytko zasobnika papieru, aby usunąć większe cząsteczki
kurzu.
– Patyczki kosmetyczne zanurzyć w czystym alkoholu izopropylowym (IPA) i wyczyścić listwę drukującą, można użyć również sztyftu lub karty do czyszczenia głowic
drukarek.
– Większe, silne zabrudzenia również usunąć patyczkiem kosmetycznym nasączonym alkoholem (IPA).
W żadnym wypadku nie wolno do czyszczenia używać ostrych przedmiotów. Mogłyby
one uszkodzić głowicę drukarki.
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7.19

Przerwa w pracy przez dłuższy czas
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.
– Dokładnie przeczyścić bębny po środku gwiazd sitowych przy użyciu myjki wysokociśnieniowej.
UWAGA
Producent informuje, że wszelkie uszkodzenia maszyny, których przyczyną jest zapieczona ziemia w bębnie gwiazdy sitowej, nie są objęte roszczeniami gwarancyjnymi ani
naprawami z tytułu rękojmi.
– Spuścić wodę zebraną w zbiorniku wysokiego ciśnienia.
– Posmarować wszystkie miejsca w maszynie wymagające smarowania.
– Włączyć układ centralnego smarowania przy załączonym napędzie na przynajmniej 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.
OSTRZEŻENIE
Ryzyko poparzenia.
Kwasy z akumulatorów mogą wywołać niebezpieczne podrażnienia na skórze i w drogach 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 zabezpieczonym przed mrozem miejscu. Przed ich zmagazynowaniem sprawdzić
poziom kwasu i w razie potrzeby uzupełnić wodą destylowaną. Przed zmagazynowaniem akumulatory należy naładować do pełna. W trakcie magazynowania
akumulatorów sprawdzać napięcie raz w miesiącu i w razie potrzeby doładować.
Posmarować bieguny akumulatorów specjalnym smarem.
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NIEBEZPIECZEŃSTWO!
Ostrzeżenie przed groźbą eksplozji!
W przypadku, kiedy akumulatory kwasowe będą niefachowo ładowane nieodpowiednimi 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 przypadku ich składowania przez okres ponad 2 tygodni należy stosować się do następujących 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 doładować. 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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7.20

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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Wyłączniki bezpieczeństwa
O awariach lub sytuacjach niebezpiecznych użytkownik jest informowany wizualnie
poprzez komunikat ostrzegawczy na terminalu R-Touch oraz dźwiękowo przez ostrzegawcze 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 bezpieczeństwa. Wyłączniki bezpieczeństwa w kabinie kierowcy blokują poszczególne funkcje maszyny po opuszczeniu kabiny przez kierowcę. W przypadku braku możliwości wykonania danej funkcji z kabiny kierowcy lub kiedy wyłączniki są zablokowane,
należy w pierwszej kolejności sprawdzić, czy zamknięte są drzwi kabiny, zasobnika
i pokrywa komory silnika.
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 przełączających oraz możliwych przyczyn usterki. Tam znajdują sią wskazówki dotyczące wyłączeń bezpieczeństwa i pokazane możliwe przyczyny usterek.
OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo najcięższych obrażeń lub uszkodzenia maszyny.
– Nigdy nie wyłączać mechanizmów zabezpieczających, blokad zabezpieczających
lub przełączników zabezpieczających. 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 natychmiast wyłączyć, jeśli pojawi się zagrożenie.
– Już w razie najmniejszych wątpliwości skorzystać z pomocy przeszkolonego personelu specjalistycznego lub skonsultować się z personelem serwisowym ROPA.
– Nie naprawiać maszyny, jeśli się nie ma niezbędnej wiedzy fachowej ani doświadczenia.
W przypadku skontaktowania się z przedstawicielem handlowym lub producentem
poprzez radio lub telefon istnieje możliwość przeprowadzenia zaawansowanej zdalnej diagnozy usterki przy pomocy menu Diagnostyka na terminalu R-Touch. Ze względów 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

Bezpieczniki

8.2.1

Bezpieczniki topikowe
W maszynie zastosowano głównie dostępne w handlu bezpieczniki ze wtykiem płaskim (bezpieczniki topikowe). Bezpieczniki te są dostępne bez użycia narzędzi.
Bezpieczniki elektryczne znajdują się
– na silniku wysokoprężnym (patrz Strona 494)
– obok skrzyni akumulatora (patrz Strona 495)
– w centralnym układzie elektrycznym w kabinie kierowcy (patrz Strona 497)
– w konsoli fotela (patrz Strona 496)
– w skrzynce elektrycznej silnika (patrz Strona 501)
– w skrzynce z elektryką środkową (patrz Strona 503)
Naklejki po wewnętrznej stronie osłon oznaczają rozmieszczenie poszczególnych bezpieczników. Dodatkowo w konsoli fotela znajdują się trzy elektroniczne automaty bezpiecznikowe.
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.
Automaty bezpiecznikowe w konsoli siedzenia
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8.2.2

Bezpieczniki elektroniczne
Bezpieczniki F085r do F328r 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.
Samopowrotne bezpieczniki elektroniczne znajdują się
– w konsoli fotela (patrz Strona 496)
– w centralnym układzie elektrycznym na zewnątrz na kabinie kierowcy (patrz
Strona 499)
– w skrzynce elektrycznej silnika (patrz Strona 501)
– w skrzynce z elektryką środkową (patrz Strona 503)
– w skrzynce elektrycznej wyorywacza RR (patrz Strona 505)
– w skrzynce elektrycznej wyorywacza RR-XL (patrz Strona 507)

1
1

Diody LED w centralnym układzie
elektrycznym
Diody LED w skrzynce elektrycznej
wyorywacza
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8.2.3

Bezpieczniki na silniku wysokoprężnym

1

Z tyłu z prawej strony na silniku Diesla znajduje się bezpiecznik główny (bezpiecznik
Mega-Fuse).
F001 (1) zasila skrzynkę elektryczną silnika.
Dodatkowe bezpieczniki Mega-Fuse znajdują się obok skrzyni akumulatora (patrz
Strona 495).
To, czy bezpieczniki te są sprawne sprawdzić można odpowiednim przyrządem (kontrolerem przepustu).
Nr.

Ampery

Funkcja

Położenie w maszynie

Zasilanie główne, bezpiecznik MEGA, Littlefuse wkręcany
F001

125

Nr

Ampery

Zasilanie skrzynka elektryczna silnika

Funkcja

Silnik Diesla z tyłu (1)

Położenie w maszynie

Volvo silnik Diesla (wewn)
F601

10

Zasilanie Volvo EMS

Silnik Diesla przód, lewy górny bezpiecznik
(3)

F602

25

Zasilanie Volvo ACM (nieużywane w przypadku RT6Sa)

Silnik Diesla przód, lewy dolny bezpiecznik (4)

F603

15

Zasilanie elektrycznej pompy wody (dotyczy
tylko RT6Sd)

Silnik Diesla przód, prawy bezpiecznik (5)
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8.2.4

Bezpieczniki w skrzyni akumulatora

2

5

Z prawej strony obok górnej skrzyni akumulatora znajdują się dwa bezpieczniki
główne (bezpieczniki Mega-Fuse).
F002 (2) zasila elektrykę środkową.
F005 (5) zasila centralny układ elektryczny.
Dodatkowy bezpiecznik Mega-Fuse znajduje się przy silniku Diesla (patrz
Strona 494).
To, czy bezpieczniki te są sprawne sprawdzić można odpowiednim przyrządem (kontrolerem przepustu).
Nr.

Ampery

Funkcja

Położenie w maszynie

Zasilanie główne, bezpieczniki MEGA, Littlefuse wkręcane
F002

125

Zasilanie elektryki środkowej

obok skrzyni akumulatora, lewy bezpiecznik (2)

F005

125

Zasilanie centralnego układu elektrycznego

obok skrzyni akumulatora, prawy bezpiecznik (5)
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8.2.5

Nr

Bezpieczniki w konsoli fotela kabina kierowcy

Ampery Funkcja

F061

15

Wszystkie komputery, terminal kolorowy, joystick, elementy obsługowe

F062

10

Siedzenie powietrzne, ogrzewanie siedzenia

F063

7,5

G015 Transformator 24 V / 5 V (tylko przy opcji z drukarką)

F064

15

G018 Podwójne gniazdo USB

F068

5

A011 Drukarka

Zacisk 15

5V

Samopowracające elektroniczne bezpieczniki z LED
S063 Hamulec postojowy

9V

S063 Hamulec postojowy

9V

S062 Przełącznik główny kierowania

9V

S062 Przełącznik główny kierowania

9V

100mA

S126 Obroty silnika +

9V

100mA

S127 Obroty silnika -

9V

100mA

S105 Włącznik siedzenia

9V

100mA

S046 Tempomat Przełącznik (nie zainstalowany, tylko okablowany)

9V

100mA

S114 Przesunięcie biegu walców

9V

F085r

100mA

F086r

100mA

F087r
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8.2.6

Bezpieczniki w centralnym układzie elektrycznym w kabinie
kierowcy

Nr

Ampery

Funkcja

F021

20

A038 I/O-Moduł III Wyjścia

F022

20

A039 I/O-Moduł IV Wyjścia

F023

7,5

F024

7,5

F025

5

F026

5

A039 I/O-Moduł IV CPU

F027

15

Światło konturowe

F028

20

A037 moduł I/O V wyjścia (tylko w przypadku RR-XL)

F029

20

A015 Napięcie zasilające wyjścia

F030

20

A015 Napięcie zasilające wyjścia

F031

20

A015 Napięcie zasilające wyjścia

F032

5

A015 Napięcie zasilające CPU

F033

15

G005 Przetwornica / konsola radia

F034

15

G014 gniazdko 24 V w konsoli siedzenia

F035

10

Światła awaryjne

F041

15

Silnik wycieraczek szyb

F042

15

Dmuchawa kabiny

F043

7,5

Przetwornica lodówki

A007 Kolorowy terminal prawy
X340 Silnik wysokoprężny gniazdko diagnostyczne
A070 Kolorowy terminal lewy
Oświetlenie wewnętrzne prawe
A038 I/O-Moduł III CPU
A037 moduł I/O V CPU (tylko w przypadku RR-XL)
Zacisk 30
od X1

Zacisk 15
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Nr

Ampery

Funkcja

F044

10

Przełącznik w kolumnie kierowniczej, klakson, kierunkowskazy, sterowanie wycieraczek, pompka spryskiwaczy szyb

F045

5

A019 Sterownik klimatyzacji

F046

3

A046 Przełącznik Ethernet Kabina

F047

Rezerwa

F048

Rezerwa

F049

5

F051

7,5

Światło postojowe, prawe przód, lewe tył

F052

7,5

Światło postojowe, lewe przód, prawe tył, oświetlenie przełączników

F053

7,5

Światło mijania

F054

7,5

Światło drogowe

F055

7,5

Gniazdka w konsoli dachu, radio

F056

5

Konsola fotela

F057

5

Zasilanie Accosat

F058

7,5

F060

5
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8.2.7

Bezpieczniki w centralnym układzie elektrycznym na zewnątrz na
kabinie kierowcy

Nr

Ampery

F006.A

20

A001 Napięcie zasilające wyjścia

F007.A

20

A001 Napięcie zasilające wyjścia

F008.A

20

A001 Napięcie zasilające wyjścia

F009.A
F010.A

Funkcja

Zacisk 30
płyta

Przekaźnik (nie używany)
5

A001 Napięcie zasilające CPU

Samopowracające elektroniczne bezpieczniki z LED
F101r.A

125mA

B059 Czujnik ciśnienia Napęd taśmy sitowej

24V

F102r.A

125mA

B171 ciśnienie podwozie lewa strona

24V

F103r.A

125mA

B213 Czujnik ciśnienia Ciśnienie zapasowe Hamulec

24V

F104r.A

125mA

B174 Ciśnienie napręż. wstępne podwozia prawa

24V

F105r.A

125mA

B060 Czujnik ciśnienia napęd ogławiacza/wyorywacza

24V

F106r.A

125mA

B170 Ciśnienie podwozie prawa strona

24V

F107r.A

125mA

B061 Czujnik ciśnienia Ciśnienie hamowania

24V

F108r.A

125mA

B032 Czujnik pedału jazdy 2

24V

F109r.A

125mA

B242 Ruch kierownicy, Autopilot wyłączony

24V

F110r.A

125mA

B175 Ciśnienie napręż. wstępne podwozia lewa

24V

F111r.A

125mA

B146 Kąt pochylenia oś przednia

24V

F112r.A

125mA

B301 Czujnik kąta nachylenia koła oś przednia (bezpieczeństwo)

24V

F113r.A

125mA

B094 Pozycja trójpunkt prawa

24V

F114r.A

125mA

B095 pozycja trójpunkt lewa

24V

F115r.A

125mA

B001 Czujnik kąta skrętu kół oś przednia

24V

F116r.A

125mA

B009 Czujnik pedału jazdy 1

24V
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Nr

Ampery

F117r.A

125mA

B212 Sensor ciśnienia Hamulec postojowy

24V

F118r.A

125mA

B178 Czujnik ciśnienia odciążenie trójpunktu (prawy)

24V

F119r.A

125mA

D012 Kamera na dachu kabiny

24V

F120r.A

125mA

Kamera indywidualna

24V

F121r.A

125mA

D013 Kamera trójpunkt (tylko w przypadku RR-XL ze szybkim złączem)

24V

F122r.A

125mA

wolny

24V

F123r.A

125mA

wolny

24V

F131r.A

125mA

B020 Obroty taśma sitowa

9V

F132r.A

125mA

S045 Przełącznik nożny kierunek jazdy

9V

F133r.A

125mA

S097/S098/S099/S100/S101/S102 Uruchamianie z ziemi lewa strona (Bezpieczeństwo)

9V

F134r.A

125mA

S112/S113 Uruchamianie z ziemi prawa strona (Bezpieczeństwo)

9V

F135r.A

125mA

wolny

9V

F136r.A

125mA

S097 Taśma sitowa Uruchamianie z ziemi lewa strona

9V

S098 Napęd wyorywacza Uruchamianie z ziemi lewa strona

9V

F137r.A

125mA

S099 Gwiazda 1 uruchom. z ziemi lewa

9V

S100 Gwiazda 2 uruchom. z ziemi lewa

9V

F138r.A

125mA

S101 Gwiazda 3 uruchom. z ziemi lewa

9V

S102 Elewator uruchomianie z ziemi lewa

9V

F139r.A

125mA

S112 Napęd wyorywacza Uruchamianie z ziemi prawa strona

9V

S113 Gwiazda sitowa 3 uruchomienie z ziemi prawa strona

9V

500 / 588

Funkcja

Awaria i pomoc
Bezpieczniki

8.2.8

Bezpieczniki w skrzynce elektrycznej silnika

Nr

Ampery

Funkcja

F006.C

20

A003 Napięcie zasilające wyjścia

F007.C

20

A003 Napięcie zasilające wyjścia

F008.C

20

A003 Napięcie zasilające wyjścia

F009.C

15

K002/C Przekaźnik Silnik wentylatora Chłodnica przekładni odboczkowej

F010.C

5

A003 Napięcie zasilające CPU

F071

15

Gniazdko tył 24 V

F075

15

K043 zasilanie przekaźnika akumulatorów, bezpośrednio z akumulatorów

F076

3

A044 Video-Control Unit Digital

F077

3

A047 Przełącznik Ethernet tył

Zacisk 30
płyta

Zacisk 30

Zacisk 15

Samopowracające elektroniczne bezpieczniki z LED
F101r.C

125mA

B026 Czujnik ciśnienia napęd jazdy do przodu

24V

F102r.C

125mA

B377 Ciśnienie paliwa

24V

F103r.C

125mA

B045 Czujnik ultradźwiękowy tył

24V

F104r.C

125mA

B058 Czujnik ciśnienia opróżnianie zasobnika

24V

F105r.C

125mA

B057 Czujnik ciśnienia ślimak zasobn./elewator

24V

F106r.C

125mA

B152 Czujnik ciśnienia sprzęgła przekładni CVR

24V

F107r.C

125mA

B084 Czujnik ciśnienia napęd jazdy w tył

24V

F108r.C

125mA

B177 Pompa jazdy Kąt wychylenia

24V

F109r.C

125mA

B217 Czujnik ciśnienia Load Sensing

24V

F110r.C

125mA

B162 wysokość ślimaka zasobnika z tyłu

24V
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Nr

Ampery

F111r.C

125mA

B164 wysokość pałąka zasobnika z tyłu

24V

F112r.C

125mA

B046 Czujnik zbiornika paliwa

24V

F113r.C

125mA

B081/082 Zbiornik oleju poziom/temperatura

24V

F114r.C

125mA

K043 Rozpoznanie zacisku 15 Włączony

24V

F115r.C

125mA

D002 Kamera jazdy do tyłu

24V

F116r.C

125mA

D004 Kamera Taśma wyładowcza

24V

F117r.C

125mA

D011 Kamera taśma sitowa

24V

F118r.C

125mA

wolny

24V

F119r.C

125mA

wolny

24V

F120r.C

125mA

wolny

24V

F121r.C

125mA

wolny

24V

F122r.C

125mA

wolny

24V

F123r.C

125mA

wolny

24V

F131r.C

125mA

B166 smarowanie przekładni jazdy CVR

9V

F132r.C

125mA

B167 Obroty silnika jazdy 3

9V

F133r.C

125mA

B047 Obroty silnika jazdy 1

9V

F134r.C

125mA

S091 Klapa siln. L (wył. silnik)

9V

F135r.C

125mA

S092 Klapa siln. tył (wył. silnik)

9V

F136r.C

125mA

B118 obroty podłogi poprzecznej

9V

F137r.C

125mA

B119 Obroty podłogi wzdłużonej

9V

F138r.C

125mA

B024 obroty elewatora

9V

F139r.C

125mA

S121 Pokrywa silnika prawa

9V
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8.2.9

Bezpieczniki w centralnym systemie elektrycznym

Nr

Ampery

Funkcja

F090

20

A002 Napięcie zasilające wyjścia

F091

20

A002 Napięcie zasilające wyjścia

F092

20

A002 Napięcie zasilające wyjścia

F093

5

A002 Napięcie zasilające CPU

Zacisk
30 płyta

Samopowracające elektroniczne bezpieczniki z LED
F151r

125mA

B107 Czujnik ciśnienia ciśnienie zapasowe w zbiorniku powietrza

24V

F152r

125mA

B004 Czujnik przegubu

24V

F153r

125mA

B003 Czujnik kąta skrętu kół 2. oś tylna

24V

F154r

125mA

B304 Czujnik przegubu (Bezpieczeństwo)

24V

F155r

125mA

B035 sensor taśma wyładowcza przegub 1

24V

F156r

125mA

B161 wysokość ślimaka zasobnika przód

24V

F157r

125mA

B149 Poziom 1. oś tylna lewa

24V

F158r

125mA

B151 Poziom 2. oś tylna lewa

24V

F159r

125mA

B222 Czujnik ciśnienia gwiazda sitowa 2

24V

F160r

125mA

B221 Czujnik ciśnienia gwiazda sitowa 1

24V

F161r

125mA

B163 wysokość elewatora

24V

F162r

125mA

B010 Sensor ruszty wodzące 2. gwiazda

24V

F163r

125mA

B036 ultradźwięk przód

24V

F164r

125mA

B002 Czujnik kąta skrętu kół 1. oś tylna

24V

F165r

125mA

B080 Czujnik ciśnienia Pompa kierowania awaryjnego

24V

F166r

125mA

B034 Czujnik Wysokość taśmy wyładowczej

24V

F167r

125mA

B120 sensor taśma wyładowcza przegub 2

24V
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Nr

Ampery

F168r

125mA

B148 Poziom 1. oś tylna prawa

24V

F169r

125mA

B150 Poziom 2. oś tylna prawa

24V

F170r

125mA

B223 Czujnik ciśnienia gwiazda sitowa 3

24V

F171r

125mA

B055 Czujnik ciśnienia gwiazda sitowa ciśnienie pompy

24V

F172r

125mA

B165 Wysokość ramion zasobnika przód

24V

F173r

125mA

B075 Sensor ruszty wodzące 1. gwiazda

24V

F174r

125mA

B121 Sensor ruszty wodzące 3. gwiazda

24V

F175r

125mA

D003 Kamera gwiazda sitowa

24V

F176r

125mA

wolny

24V

F177r

125mA

wolny

24V

F178r

125mA

wolny

24V

F179r

125mA

wolny

24V

F181r

125mA

B305 Obroty silnika jazdy 2

9V

F182r

125mA

B022 obroty gwiazda sitowa 2

9V

F183r

125mA

B021 obroty gwiazda sitowa 1

9V

F184r

125mA

S094 Drabinka do zasobnika

9V

F185r

125mA

B023 obroty gwiazda sitowa 3

9V

F186r

125mA

B051 Smarowanie-Przekładni rozdzielacza pomp

9V

F187r

125mA

wolny

9V

F188r

125mA

S041 Drzwi zasobnika

9V
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8.2.10

Bezpieczniki skrzynka elektryczna wyorywacza (w RR)

1

(1)

LED bezpiecznik elektroniczny w skrzynce elektrycznej wyorywacza

Nr

Ampery

Funkcja

F201r

100mA

B030 obroty walce wyoryw. 1-6

9V

F202r

100mA

B176 Obroty lemiesz wibrujący

9V

F203r

100mA

B029 Obroty wał kopiujący (tylko przy wykonaniu Przekładnia
kątowa, TMT, Czujnik DSM)

9V

F301r

100mA

F302r

100mA

F303r

100mA

F304r

100mA

F305r

100mA

F306r

100mA

F307r

100mA

F308r

100mA

B068 Czujnik ciśnienia odciążenie ogławiacza prawa strona
B069 Czujnik ciśnienia odciążenie ogławiacza lewa strona
B070 Czujnik ciśnienia ochrona przed kamieniami
B028 obroty wał ogławiacza
B203 Pozycja boczna biegu walców
B 193 Głębokość wyorywania rząd 1
B 194 Głębokość wyorywania rząd 2
B 195 Głębokość wyorywania rząd 3
B 196 Głębokość wyorywania rząd 4
B 197 Głębokość wyorywania rząd 5
B 198 Głębokość wyorywania rząd 6
B204 Czujnik ciśnienia ostatni walec wyorywacza
B202 Wysokość pozycja konserwacji
B158 Czujnik pantograf ogławiacza prawa strona
B159 czujnik pantograf ogławiacza lewa
B062 czujnik głębokość ogławiacza prawa

24V

24V

24V

24V

24V

24V

24V

24V
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Nr

Ampery

F309r

100mA

F310r

100mA

F311r

100mA

F312r

100mA

F313r

100mA

F314r

100mA

F315r

100mA

F316r

100mA

F317r

100mA

F318r

100mA

F319r

100mA

F320r

100mA

B231/B232 Ultradźwięk ogławiacz 1/2

24V

F321r

100mA

B233/B234 Ultradźwięk ogławiacz 3/4

24V

F322r

100mA

B235/B236 Ultradźwięk ogławiacz 5/6

24V

F323r

100mA

B237 Ultradźwięk ogławiacz 7

24V

F324r

100mA

B215/B216 Czujnik rzędów do zbioru cykorii 1/2

24V
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Funkcja
B063 czujnik głębokość ogławiacza lewa
B064 czujnik wysokość wału kopiującego prawa
B065 czujnik wysokość wału kopiującego lewa
B 189 Kierowanie korpusem lemieszy 1
B 190 Kierowanie korpusem lemieszy 2
B 191 Kierowanie korpusem lemieszy 3
B 192 Kierowanie korpusem lemieszy 4
B076 Czujnik klapa ogławiacza góra/dół, tylko RAS
B071 Sensor przesunięcie boczne wyorywacza
B067 czujnik siła cięcia / nachylenie dogławiacza, tylko RES
B180 Wysokość dogławiacza 1
B181 Wysokość dogławiacza 2
B182 Wysokość dogławiacza 3
B183 Wysokość dogławiacza 4
B184 Wysokość dogławiacza 5
B185 Wysokość dogławiacza 6
B008 Czujnik głębokość kopania prawa
B007 Czujnik głębokość kopania lewa
B005 Sensor czujnik liści
B112 Ciśnienie przednich walców wyorywacza
B160 Obroty wału odliściacza (tylko RES)
B029.1 Obroty wał kopiujący (tylko wykonanie z napędem Poclain)

24V

24V

24V

24V

24V

24V

24V

24V

24V

24V

24V
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Bezpieczniki

8.2.11

Bezpieczniki skrzynka elektryczna wyorywacza (w RR-XL)

(1)

LED bezpiecznik elektroniczny w skrzynce elektrycznej wyorywacza

Nr

Ampery

Funkcja

F201r

100mA

B030 obroty walce wyoryw. 1-6

9V

F202r

100mA

B176 Obroty lemiesz wibrujący

9V

F301r

100mA

F302r

100mA

F303r

100mA

F304r

100mA

F305r

100mA

F306r

100mA

F307r

100mA

F308r

100mA

F309r

100mA

B068 Czujnik ciśnienia odciążenie ogławiacza prawa strona
B069 Czujnik ciśnienia odciążenie ogławiacza lewa strona
B070 Czujnik ciśnienia ochrona przed kamieniami
B028 obroty wał ogławiacza
B203 Pozycja boczna biegu walców
B 193 Głębokość wyorywania rząd 1
B 194 Głębokość wyorywania rząd 2
B 195 Głębokość wyorywania rząd 3
B 196 Głębokość wyorywania rząd 4
B 197 Głębokość wyorywania rząd 5
B 198 Głębokość wyorywania rząd 6
B204 Czujnik ciśnienia ostatni walec wyorywacza
B202 Wysokość pozycja konserwacji
B158 Czujnik pantograf ogławiacza prawa strona
B159 czujnik pantograf ogławiacza lewa
B062 czujnik głębokość ogławiacza prawa
B063 czujnik głębokość ogławiacza lewa

24V

24V

24V

24V

24V

24V

24V

24V
24V
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Nr

Ampery

Funkcja
B064 czujnik wysokość wału kopiującego prawa
B065 czujnik wysokość wału kopiującego lewa

F310r

100mA

F311r

100mA

F312r

100mA

F313r

100mA

F314r

100mA

F315r

100mA

F316r

100mA

F317r

100mA

F318r

100mA

F319r

100mA

F320r

100mA

B231/B232 Ultradźwięk ogławiacz 1/2

24V

F321r

100mA

B233/B234 Ultradźwięk ogławiacz 3/4

24V

F322r

100mA

B235/B236 Ultradźwięk ogławiacz 5/6

24V

F323r

100mA

B237/B238 Ultradźwięk ogławiacz 7/8

24V

F324r

100mA

B239/B240 Ultradźwięk ogławiacz 9/10

24V

F325r

100mA

F326r

100mA

F327r

100mA

F328r

100mA
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B 189 Kierowanie korpusem lemieszy 1
B 190 Kierowanie korpusem lemieszy 2
B 191 Kierowanie korpusem lemieszy 3
B 192 Kierowanie korpusem lemieszy 4
B029 Obroty wału kopiującego napęd Poclain
B067 Czujnik siły cięcia dogławiacza
B180 Wysokość dogławiacza 1
B181 Wysokość dogławiacza 2
B182 Wysokość dogławiacza 3
B183 Wysokość dogławiacza 4
B184 Wysokość dogławiacza 5
B185 Wysokość dogławiacza 6
B008 Czujnik głębokość kopania prawa
B007 Czujnik głębokość kopania lewa
B005 Sensor czujnik liści
B112 Ciśnienie przednich walców wyorywacza
B205 Kierowanie korpusem lemieszy 5 (nie w przypadku 6*30“)
B206 Kierowanie korpusem lemieszy 6 (nie w przypadku 6*30“)

B199 Głębokość wyorywania rząd 7 (nie w przypadku 6*30“)
B200 Głębokość wyorywania rząd 8 (nie w przypadku 6*30“)
B201 Głębokość wyorywania rząd 9 (nie w przypadku 8-rzędów)
B209 Kierowanie korpusem lemieszy 7 (nie w przypadku 8-rzędów)
B186 Wysokość dogławiaczy 7 (nie w przypadku 6*30“)
B187 Wysokość dogławiaczy 8 (nie w przypadku 6*30“)
B188 Wysokość dogławiaczy 9 (nie w 8-rzędów)

24V

24V
24V
24V

24V

24V

24V

24V

24V

24V

24V

24V

24V
24V

Awaria i pomoc
Lista przekaźników

8.3
Nr
K001

Lista przekaźników
Nazwa

Przekaźnik obciążenia
głównego zac. 15

K002.C Przekaźnik Silnik wentylatora Chłodnica przekładni odboczkowej

Położenie
w maszynie

Uwaga

Nr art.

Centralny układ
elektryczny w kabinie kierowcy

Przekaźnik napięcia prądu
zapłonowego zac. 15., moc 70A

320009900

na płycie w skrzyni
silnika

włącza wentylator

320015400

K003

Przekaźnik kierunkowskazów

w konsoli radiowej

Czujnik kierunkowskazów

320087100

K006

Przekaźnik wycieraczek

Centralny układ
elektryczny w kabinie kierowcy

Przełącza silnik wycieraczek

320057300

K019

Przekaźnik lampa ostrze- Centralny układ
gawcza
elektryczny w kabinie kierowcy

Przełącza wszystkie światła
obrysowe

320015400

K043

Przekaźnik rozdzielczy
akumulatora

Główny włącznik akumulatora,
elektryczny

320076200

z prawej strony na
zewnątrz przed
skrzynią akumulatora
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8.4

Kolorowe kody okablowania elektrycznego
Kolorowe kody okablowania elektrycznego
brązowy

Masa

brązowy/biały

przełączana masa

czerwony

Zacisk 30 (prąd trwały)

różowy

Zacisk 15 (prąd zapłonowy)

żółta

9,0 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

pomarańczowy

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
Wartość za mała
B005 Czujnik rzędów

Awarie w pracy maszyny są częściowo pokazywane na terminalu R-Touch w postaci
symboli ostrzegawczych. W przypadku problemów z układem elektrycznym lub podzespołami elektronicznymi pokazywane są dane podzespoły z podaniem ich nazwy.
Przykład:
=

Problem komunikacji ze sterownikiem A015 (patrz poniższa tabela).

=

Sygnał analogowy w niedozwolonym zakresie.

=

Stwierdzono przerwanie przewodu lub zwarcie.

=

Błąd pamięci wewnętrznej EEPROM.

511 / 588

Awaria i pomoc
Szukanie awarii na terminalu R-Touch
DIN

Element

Położenie w
maszynie

Uwaga

A001

Komputer TTC580

W centralnym układzie elektrycznym
przy pokrywie

320088700

A002

Komputer TTC580

przy schodkach
zasobnika

320088700

A003

Komputer TTC580

W skrzyni silnika
przy pokrywie

320088700

A007

Kolorowy terminal
R-Touch

w konsoli fotela z
prawej strony

A009

Radio

w konsoli radiowej z
lewej strony

A010

Joystick CAN prawy w konsoli fotela

z pokrętłem jako enkoder
inkrementalny

320103200

A011

Drukarka

w konsoli fotela

rolka 60mm, wyposażenie
specjalne, do wyrównywania
ciśnienia wyorywania

320083000

A015

Komputer TTC580

w wyorywaczu,
boczna ściana po
prawej

320088700

A018

Joystick / uchwyt
opróżniania zasobnika

przy fotelu kierowcy z pokrętłem inkrementalnym
z lewej strony

320101100

A019

Sterownik klimatyzacji

obok klimatyzatora
w podłodze kabiny

do sterowania temperaturą w
kabinie

352044300

A037

Komputer TTC30

na zewnątrz przy
skrzyni przełączeń
wyorywacza

tylko przy RR_XL (S)

320082500

A038

Komputer TTC30

na zewnątrz przy
skrzyni przełączeń
wyorywacza

dla czujnika automatyki wysokości ogławiacza

320082500

A039

Komputer TTC30

na zewnątrz przy
skrzyni przełączeń
wyorywacza

dla czujnika automatyki pojedynczych rzędów

320082500

A040

Element obsługowy z prawej strony
R-Direct/Select
obok joysticka

2 enkodery inkrementalne, 6
przycisków

720017800

12,1" Touch

ROPA art. nr

320089500
320095600

A041-043 Panel przycisków I,
II i III

Konsola fotela

8 przycisków bez folii

320083100

A044

W komorze silnika
z prawej strony z
przodu

do systemu R-View, typ
MVCD1001-2000-5

320089700
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DIN

Element

Położenie w
maszynie

Uwaga

A045

Komputer telematyki TCG4

w centralnym układzie elektrycznym

Uwaga: Działa tylko z rejestra- 320102800
cją

A046

Przełącznik Ethernet Kabina

w centralnym układzie elektrycznym

do transmisji sygnału wideo

320103100

A047

Przełącznik Ethernet tył

W komorze silnika
z prawej strony z
przodu

do transmisji sygnału wideo

320103100

A067

Zawór dozujący

na katalizatorze

tylko w RT6Sd, system czyszczenia spalin

Volvo

A070

Kolorowy terminal
R-Touch

na lewym słupku A

12,1" Touch

320089500

A080

Pompa AdBlue

na silniku Diesla, z
prawej, przód

tylko w RT6Sd, system czyszczenia spalin

Volvo

A095

ACM, Volvo

Komora silnika z
prawej strony, na
dole z przodu w
rogu

Typ ACM2, tylko w RT6Sd,
system czyszczenia spalin

Volvo

A113

Czujnik Nox za
katalizatorem

Katalizator

tylko w RT6Sd, system czyszczenia spalin

Volvo

A114

Czujnik Nox przed
katalizatorem

na silniku Diesla z
prawej strony z tyłu
przy pompie wody

tylko w RT6Sd, system czyszczenia spalin

Volvo

A154

Czujnik poziomu
+/- 30°, CANopen

obok trójpunktu pod mierzy kąt nachylenia z prakabiną w kierunku
wej/lewej strony i z przodu/z
jazdy z prawej
tyłu

320100600

A435

EMS, Volvo

zamontowany z
przodu na silniku
Diesla

Volvo

Typ EMS 2.3, steruje spalaniem silnika Diesla Volvo

ROPA art. nr
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Tu aktywowany jest tryb eksperta
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8.5.1

Menu diagnostyczne przegląd
Menu główne

Serwis

Ustawienia podstawowe

Wersja

Autopilot

Diagnostyka

Funkcje specjalne

Ustawienia

System

Teach In

Dane pracy

Parametry podstawowe

Serwis

Wymiana osprzętu
Aktualizacja oprogramowania
Dane Serwis
Pamięć błędów

Kończąc pokażemy Państwu obrazy dostępnych menu diagnozy w R-Touch. Menu
ułatwiają serwisowi zdiagnozowanie usterki. Po otrzymaniu polecenia z serwisu użytkownik otwiera odpowiednie punkty menu i wyświetlone wartości lub symbole przekazuje się serwisowi.
Serwis

Diagnostyka

Wersja

Wejścia cyfrowe

Diagnostyka

Wejścia analogowe

Ustawienia

Wejścia obroty

Teach In

Wyjścia PWM+SW

Parametry podstawowe

Silnik Diesla

Wymiana osprzętu

Elementy obsługi

Aktualizacja oprogramowania

Klimatyzacja

Dane Serwis

Funkcje

Pamięć błędów
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Szukanie awarii na terminalu R-Touch
Diagnostyka

Elementy obsługi

Wejścia cyfrowe

A010 Joystick z prawej strony

Wejścia analogowe

A018 Opróżnianie zasobnika

Wejścia obroty

A040 R-Select-Direct

Wyjścia PWM+SW

A041 Panel przycisków 1

Silnik Diesla

A042 Panel przycisków 2

Elementy obsługi

A043 Panel przycisków 3

Klimatyzacja
Funkcje

Diagnostyka

Funkcje

Wejścia cyfrowe

Wyjścia tryb rozruchu

Wejścia analogowe

Oświetlenie

Wejścia obroty

Opróżnianie zasobnika

Wyjścia PWM+SW

Zasobnik

Silnik Diesla

Trójpunkt i prowadzenie na głębokość

Elementy obsługi

Regulacja pojedynczych lemieszy

Klimatyzacja

Napęd elewatora

Funkcje

Napęd jezdny
Podwozie

Funkcje
Podwozie
Układ hydrauliczny i smarowanie
ID Pins
Chłodnica
Ruszty prowadzące
Autopilot
Kierowanie
Dogławiacz
Czujniki ultradźwiękowe
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Funkcje
Dogławiacz
Czujniki ultradźwiękowe
Główny napęd wyorywacza
Przesuwanie boczne wyorywacza
Instalacja do mycia szyb
Napęd taśmy sitowej
Napęd gwiazd sitowych
Lusterka
Bieg wstępny wyorywacz

Awaria i pomoc
Wspomaganie rozruchu i ładowanie akumulatora

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 nieodwracalnych 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 wystarczającej pojemności.
WSKAZÓWKA
Ryzyko uszkodzenia maszyny.
Zwracamy szczególną uwagę na to, że ładowarki do szybkiego ładowania i urządzenia do rozruchu z zewnątrz są do uruchamiania maszyny zakazane.
Szkody wynikające z zbyt wysokiego napięcia, związane ze stosowaniem niedopuszczonych ładowarek lub generatorów rozruchu, nie są objęte gwarancją ani rękojmią.
W przypadku tego rodzaju uszkodzeń nie można zagwarantować świadczeń pogwarancyjnych.

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 akumulator 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 nieprawidłowego ładowania akumulatorów lub rozruchu wspomaganego, wyraźnie informujemy o
tym, że maszynę można uruchamiać z zewnątrz tylko za pomocą poniższej metody.
Maszyna ROPA

3

Masa

Pojazd
pomagający

(3)

Przekaźnik rozdzielczy akumulatora

– Stosować wyłącznie znormalizowane kable rozruchowe o rzeczywiście wystarczającym przekroju przewodów elektrycznych.
– Stosować tylko akumulatory o takim samym napięciu znamionowym (24 V).
– Zwracać uwagę na wystarczającą pojemność akumulatora w pojeździe udzielającym 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 podłączyć 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 bieguna 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 wystarczające kwalifikacje do wykonywania takich prac. Prace spawalnicze elementów
nośnych lub części pełniących funkcję bezpieczeństwa można wykonać w porozumieniu z firmą ROPA, jeśli pozwalają na to obowiązujące przepisy. Wszelkie prace
spawalnicze można przeprowadzić tylko zgodnie z obowiązującymi normami i uznanymi zasadami techniki. Koniecznie zwrócić uwagę na zwiększone ryzyko pożaru podczas 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 spawalniczych.
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8.8

Holowanie
1

OSTRZEŻENIE
Przy wyłączonym silniku można kierować pojazdem przy pomocy kierownicy z użyciem zwiększonej siły przy obracających się wałach Kardana prawie do momentu jego
pełnego zatrzymania. Stosowana do tego celu pompa awaryjna kierowania służy do
zatrzymywania pojazdu w przypadku awarii silnika Diesla. Holowanie przy jej pomocy
nie jest dozwolone.
– 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 regionalnie obowiązujących przepisów dotyczących pojazdu holującego oraz zabezpieczenia zestawu na drogach publicznych. Uruchomić hamulec postojowy i zabezpieczyć
maszynę przed odjechaniem czterema klinami przymocowanymi do przedniej ścianki
zasobnika. Poinformować najbliższy autoryzowany punkt serwisowy firmy ROPA. Niezbędne są tu odpowiednie środki wyciągania i narzędzia.
– Usunąć wał Kardana (1) od przekładni odboczkowej do przekładni CVR. Przekładnia CVR nie ma "neutralnej" pozycji przełączania.
– Założyć odpowiedni przyrząd pomocniczy wyciągania np. sztywny drążek holowniczy (patrz Strona 522).
– Zwolnić hamulec postojowy od ręki (patrz Strona 525).
WSKAZÓWKA
Nie ma możliwości uruchomienia silnika maszyny poprzez holowanie jej lub pchanie.
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8.9

Montowanie urządzeń pomocniczych do wyciągania

1

Do montowania urządzeń pomocniczych do wyciągania (drążek holowniczy itp.) przeznaczony jest zaczep (1) znajdujący się na środku komory silnika.
WSKAZÓWKA
Podłączenie środków pomocniczych do wyciągania z przodu maszyny jest szczególnie 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.
WSKAZÓWKA
Maszyna jest opcjonalnie wyposażona w hak holowniczy dla urządzenia transportującego wyorywacz XL.
Holowanie za hak holowniczy jest zakazane! Hak holowniczy jest przystosowany do
ciężaru urządzenia transportującego z wyorywaczem.
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Ustawianie maszyny na koziołkach celem wymiany kół

1

2

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 odpowiednio wytrzymałej nawierzchni.
– Maszynę należy dodatkowo zabezpieczyć przed odjechaniem za pomocą klinów i
uruchamiając hamulec postojowy.
– Do podparcia osi przedniej (1) niezbędny jest podnośnik ROPA dla osi portalowych
ROPA art nr.: 018078600 z płytą konturową ROPA nr-art.: 018078800.
– Do podparcia osi tylnych (2) niezbędny jest podnośnik ROPA nr art.: 018078700.
– Podnośnik ustawić należy w miejscach oznaczonych (1) lub (2).
– Po podniesieniu maszyny należy ją dodatkowo zabezpieczyć przed wywróceniem
używając masywnych, stabilnych i wytrzymałych kloców drewnianych lub podob-
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nych materiałów. Do wymiany kół zalecamy umocować kozioł podkładowy ROPA
nr art. 018041400na piaście koła.
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8.11

Zwalnianie hamulca postojowego od ręki
Prace przy akumulatorach sprężynowych są niebezpieczne i mogą wykonywać je
wyłącznie odpowiednio przeszkolone i mające doświadczenie w takich pracach.
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 rolniczych, specjaliści od hamulców itp.) z uwzględnieniem obowiązujących przepisów
bezpieczeństwa.
Dezaktywacja akumulatora sprężynowego:

2
4
1

NIEBEZPIECZEŃSTWO!
– Nidy nie stawiać pojazdu w niezabezpieczonym stanie, gdy zwolnione są akumulatory sprężynowe (1).
– Zabezpieczyć pojazd klinami o odpowiednich rozmiarach przed samowolnym odjechaniem.
– 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.
Maksymalne dopuszczalne ciśnienie luzowania akumulatorów sprężynowych
25 + 10 bar!

3
4
2

–
–
–
–

Wyłączyć silnik i zabezpieczyć przed przypadkowym włączeniem.
Zabezpieczyć pojazd dwoma klinami przed odjechaniem.
Zdjąć pokrywę (2).
Nakrętkę awaryjnego luzowania (3) ROPA nr art. 018104800 nakręcić na śrubę
nastawczą (4) w pokazanej na ilustracji pozycji i dociągnąć od ręki.
– Kluczem oczkowym kręcić nakrętkę awaryjnego luzowania w kierunku zgodnym z
ruchem wskazówek zegara z wyraźnym oporem (maks 100 Nm) aż do wyczuwalnego końca.
– Akumulatory sprężynowe są zwolnione, w pojeździe wszystkie hamulce są wyłączone.
– Pojazd można odholować do najbliższego warsztatu lub w bezpieczne miejsce
przy zachowaniu odpowiednich przepisów bezpieczeństwa.
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5

2

Po zakończeniu prac naprawczych, akumulatory sprężynowe aktywuje się w następujący sposób:
– Kluczem oczkowym (5) odkręcić nakrętkę awaryjnego luzowania z wyraźnym oporem w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
– Zamknąć obudowę przykręcając pokrywę.
– Po zakończeniu wszystkich prac należy przeprowadzić próbę hamowania.
WSKAZÓWKA
Zwolnienie awaryjne nie ma żadnego wpływu na ustawienie podstawowe tego
hamulca!

8.12

Zawory hydrauliczne
Wszystkie zawory hydrauliczne są sterowane elektrycznie. Problemy w zaworach
elektromagnetycznych można zlokalizować za pomocą specjalnych kabli kontrolnych 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 problemów ze stykaniem ani ewentualnego przerwania mocy poprzez potrząsanie problematycznego 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 hydraulicznego jest wyłącznym zadaniem przeszkolonych specjalistów. Wyraźnie ostrzegamy
przed próbami napraw lub samodzielnymi testami zaworów hydraulicznych uruchamianych elektromagnetycznie. Jeśli podczas tego rodzaju prób lub prób napraw do
części układu hydraulicznego nagle dostanie się ciśnienie, może to spowodować niechciane ruchy maszyny. Wówczas może dojść do zakleszczenia, a nawet zmiażdżenia
osób lub części ciała.
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Układ centralnego smarowania – odpowietrzanie i usuwanie
blokad
→

Pompa smarowania

→

Rozdzielacz główny

Rozdzielacz
pośredni

→

Punkt smarowania

W trakcie wszystkich prac w układzie hydraulicznym pamiętać o zachowaniu jak największej czystości. W żadnym wypadku brud nie może dostać się do układu smarowania.
Jeżeli przez nieuwagę układ będzie pracował bez oleju w zbiorniku, to należy pompę
smarowania odpowietrzyć. W tym celu zdjąć przewód główny, włączyć pompę i wyłączyć ją dopiero, kiedy z głównego przewodu będzie wychodził czysty smar bez pęcherzyków 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 nadciśnieniowym (1) (bezpośrednio przy wyjściu przewodu na pompie). Aby usunąć blokadę, należy wykonać następujące czynności:

1

(1)

1
1

Zawór nadciśnieniowy

– Szukać zablokowanego miejsca w systemie przewodów. Należy zacząć od sztywniejszego przewodu smarującego od strony pompy smarowania poprzez rozdzielacz główny (zablokowany przewód jest sztywniejszy, ponieważ znajduje się pod
ciśnieniem), a następnie do właściwego rozdzielacza pośredniego i stąd do zablokowanego 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 głównego, a stąd do rozdzielacza pośredniego itd..
– Po stwierdzeniu, że przewód jest znowu drożny, połączyć przewód z odbiornikiem.
Sprawdzić swobodny przelot dokonując smarowania pośredniego.
– W przypadku braku powodzenia podczas opisanej tutaj metody, należy skontaktować 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 zaopatrywane 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 (patrz Strona 353). Jeśli wyczuwany jest przy smarowaniu grzybka smarowania na rozdzielaczu głównym tylko niewielki opór, oznacza to że smar może bezproblemowo przepływać do zbiornika smaru pompy centralnego smarowania. W tym
przypadku należy przeprowadzić ręczne międzysmarowanie i obrócić ręcznie skrzydło
w pompie centralnego smarowania o ok. 120°.

529 / 588

Awaria i pomoc
Tryb awaryjny napędów wentylatorów

8.14

Tryb awaryjny napędów wentylatorów
Aby sprawdzić, czy wentylator chłodnicy oleju hydraulicznego rzeczywiście obraca
się z maksymalną prędkością postąpić można następująco:
– Wyciągnąć wtyczkę (3) o oznaczeniu "Y136" z zaworu rewersacji na silniku olejowym wentylatora.
– Wyciągnąć wtyczkę (1) o oznaczeniu "Y016" z silnika olejowego wentylatora.
Po tym wentylator powinien obracać się z maksymalną prędkością i nie da się zrewersować.

3

1

To samo dotyczy wentylatora chłodnicy silnika (chłodnica wody/chłodnica sprężarki).
– Wyciągnąć wtyczkę (4) o oznaczeniu "Y146" z zaworu rewersacji na silniku olejowym wentylatora.
– Wyciągnąć wtyczkę (2) o oznaczeniu "Y099" pompy wentylatora.
Po tym wentylator powinien obracać się z maksymalną prędkością i nie da się zrewersować.

2
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8.15

Rozkładanie zbiornika paliwowego
2

1

W celu zapewnienia lepszego dostępu do dołu pomp hydraulicznych w komorze silnika, możliwe jest rozłożenie zbiornika paliwa w sposób następujący:
– Wykręcić śrubę mocującą (1) z lewej strony przy króćcu do tankowania.
– Powoli obniżyć zbiornik obracając długi pręt gwintowany (2) z lewej strony obok
wspornika tylnego fartucha.
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Lista czynności kontrolnych służąca do poprawy jakości
wyorywania
Dla maszyn z ogławiaczem (Micro-Topper i ogławiaczem standardowym)
W przypadku nieprawidłowego wyorywania buraków proszę sprawdzić/zmienić ustawienia w następującej kolejności:
Za dużo przyczepionych liści
–
–
–
–

Zmniejszyć prędkość wyorywania
Naostrzyć noże dogławiacza
Zwiększyć szczelinę cięcia dogławiaczy
Otworzyć grzebienie dogławiacza (zmienić ustawienie
podstawowe)
– Ustawić głębiej belkę dogławiacza: niżej przy MicroTopper, wyżej przy standardowym dogławiaczu

Za płaskie dogławianie
– Zwiększyć szczelinę cięcia dogławiaczy
– Ustawić głębiej belkę dogławiacza: niżej przy MicroTopper, wyżej przy standardowym dogławiaczu
– Otworzyć grzebienie dogławiacza (zmienić ustawienie
podstawowe)

Za głębokie dogławianie
– Zmniejszyć szczelinę cięcia dogławiacza
– Ustawić wyżej ogławiacz
– Ustawić belkę dogławiacza: wyżej przy Micro-Topper,
niżej przy standardowym dogławiaczu
– Zamknąć grzebienie dogławiacza (zmienić ustawienie
podstawowe)

Skośne dogławianie
– Zmniejszyć naprężenie podstawowe sprężyny dogławiacza
– Naostrzyć noże dogławiacza
– Sprawdzić kąt noży (lekko skorygować na mocowaniu, ewentualnie skorygować drążek kierowniczy)
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Łamanie korzeni
– Głębiej wyorywać
– Zmniejszyć uszkadzanie buraka zmniejszyć prędkość
wyorywania
– Skontrolować/wymienić lemiesze wyorywujące
– Zmniejszyć obroty taśmy sitowej
– Zmniejszyć obroty gwiazd sitowych
– Pierścień ślizgowy na palcach sprężynujących ustawić na dół
– Zamontować ruszty ślizgowe zamiast palców sprężynujących
– Zmniejszyć wysokość rozładunku
Za duża ilość doczepionej ziemi
–
–
–
–
–

Płasko wyorywać
Zwiększyć obroty lemiesza wibrującego
Zmniejszyć prędkość wyorywania
Ustawić wyżej bieg walców
Zwiększyć odstęp miedzy rusztami wodzącymi a
gwiazdami sitowymi
– Podwyższyć obroty gwiazd sitowych
– Ustawienie pierścieni ślizgowych przy palcach sprężynujących do góry
– Zamontować palce sprężynujące zamiast rusztów ślizgowych
Stracone buraki
Przy wyorywaczu:
– Zwiększyć odstęp lemieszy
– Ustawić bardziej płaski kąt lemiesza
– Przestawić bieg walców w dół
– Sprawdzić pręty prowadzące na korpusie lemiesza
(odpadły/złamane)
– W przypadku bardzo małych buraków zamontować
walce wyorywacza o większej średnicy (Ø)
– Zmniejszyć odstęp/wysokość taśmy sitowej między
walcami wyorywacza a gwiazdami sitowymi
Na układzie czyszczenia:
– Zmniejszyć odstęp/wysokość taśmy sitowej między
walcami wyorywacza a gwiazdami sitowymi
– Sprawdzić palce gwiazd sitowych (zgubione/złamane)
– Zmniejszyć odstęp między rusztami wodzącymi a
gwiazdami sitowymi
– Zmniejszyć odstęp rusztów wewnętrznych od gwiazdy
sitowej
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Dla maszyn z odliściaczem
W przypadku nieprawidłowego wyorywania buraków proszę sprawdzić/zmienić ustawienia w następującej kolejności:
Za dużo przyczepionych liści
– Ustawić niżej walec kombi/czyszczący
– Ustawić wyższe obroty walca kombi/czyszczącego
– Zmniejszyć prędkość wyorywania

Uszkodzenia główki buraka
– Ustawić niższe obroty walca kombi/czyszczącego
– Ustawić wyżej walec kombi/czyszczący
– Zwiększyć prędkość wyorywania (tylko wtedy nie
wpłynie się negatywnie na inne faktory wyorywania)

Łamanie korzeni
– Głębiej wyorywać
– Zmniejszyć uszkadzanie buraka zmniejszyć prędkość
wyorywania
– Skontrolować/wymienić lemiesze wyorywujące
– Zmniejszyć obroty taśmy sitowej
– Zmniejszyć obroty gwiazd sitowych
– Pierścień ślizgowy na palcach sprężynujących ustawić na dół
– Zamontować ruszty ślizgowe zamiast palców sprężynujących
– Zmniejszyć wysokość rozładunku
Za duża ilość doczepionej ziemi
–
–
–
–
–

Płasko wyorywać
Zwiększyć obroty lemiesza wibrującego
Zmniejszyć prędkość wyorywania
Ustawić wyżej bieg walców
Zwiększyć odstęp miedzy rusztami wodzącymi a
gwiazdami sitowymi
– Podwyższyć obroty gwiazd sitowych
– Ustawienie pierścieni ślizgowych przy palcach sprężynujących do góry
– Zamontować palce sprężynujące zamiast rusztów ślizgowych
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Stracone buraki
Przy wyorywaczu:
– Zwiększyć odstęp lemieszy
– Ustawić bardziej płaski kąt lemiesza
– Przestawić bieg walców w dół
– Sprawdzić pręty prowadzące na korpusie lemiesza
(odpadły/złamane)
– W przypadku bardzo małych buraków zamontować
walce wyorywacza o większej średnicy (Ø)
– Zmniejszyć odstęp/wysokość taśmy sitowej między
walcami wyorywacza a gwiazdami sitowymi
Na układzie czyszczenia:
– Zmniejszyć odstęp/wysokość taśmy sitowej między
walcami wyorywacza a gwiazdami sitowymi
– Sprawdzić palce gwiazd sitowych (zgubione/złamane)
– Zmniejszyć odstęp między rusztami wodzącymi a
gwiazdami sitowymi
– Zmniejszyć odstęp rusztów wewnętrznych od gwiazdy
sitowej
Niniejsza lista czynności kontrolnych została sporządzona przez firmę ROPA we
współpracy z firmą LIZ.

535 / 588

Listy i tabele / Plany i wykresy /Potwierdzenia prac konserwacyjnych

536 / 588

Listy i tabele / Plany i wykresy /Potwierdzenia prac konserwacyjnych

9

Listy i tabele / Plany i
wykresy /Potwierdzenia
prac konserwacyjnych

537 / 588

Listy i tabele / Plany i wykresy /Potwierdzenia prac konserwacyjnych

538 / 588

Listy i tabele / Plany i wykresy /Potwierdzenia prac konserwacyjnych
Smary i środki eksploatacyjne

9.1

Smary i środki eksploatacyjne

Element konstrukcyjny

Ilość napełniana

Rodzaj smaru

Interwał konserwacyjny

Silnik Diesla
Olej silnikowy, półsyntetyczny
Olej silnikowy

Volvo norma VDS-3 (tylko dla RT6Sa)
Olej silnikowy, Low-SAPS

co 500 godz. rob.
ok. 48 litrów

Volvo norma VDS-4.5 (tylko dla RT6Sd)

Wyjątek:
zawartość siarki
wynosi maks. 15 ppm
(patrz Strona 375)

Układ chłodzenia
→ Obieg czynnika chłodzącego
silnik (w przypadku RT6Sa i
RT6Sd)
→ Obieg czynnika chłodzącego
powietrza doładowującego
(tylko w przypadku RT6Sd)

Środek antykorozyjny/przeciw zamarzaniu –40 zgodnie z normą Volvo:
Volvo Penta Coolant VCS (żółty)
(patrz Strona 557)

ok. 60 litrów

co 4 lata
co 8000 godz. rob.

ok. 35 litrów
Olej napędowy
DIN EN 590
(max. 0,001wagi -% siarki) (10ppm)

Zbiornik paliwowy

ASTM D975 1-D oraz 2-D
(max. 0,0015wag.-% siarki) (15ppm)

1320 litrów

w zależności od
potrzeby

145 litrów

w zależności od
potrzeby

Tylko przy RT6Sa dopuszczalna jest
zawartość siarki rzędu 0,3 % (3000 ppm)
Zbiornik AdBlue® (tylko przy
RT6Sd)

AdBlue®
DIN 70070 / ISO 22241

Osie
Przekładnia odboczkowa
na 1. osi tylnej
Przekładnia wyrównawcza
Oś przednia
1. Oś tylna

Olej przekładniowy w pełni syntetyczny
API GL5, SAE 75W-90
Olej przekładniowy LS
API GL 5, SAE 90, LS

ok. 3 litry

ok. 23 litrów
ok. 30 litrów

2. Oś tylna

ok. 30 litrów

Przekładnia planetarna

każdorazowo
ok. 9,6 litra

w przedniej osi, po 2 szt.
Przekładnia planetarna
w przypadku 1. i 2. tylnej osi,
po 2 szt.
Napędy portalowe
tylko oś przednia, 2 szt.

Olej przekładniowy
API GL 5, SAE 90

co roku

każdorazowo
ok. 10,3 litra
(patrz
Strona 418)
każdorazowo
ok. 8,25 litra
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Element konstrukcyjny

Ilość napełniana

Rodzaj smaru

Interwały

Wyorywacz RR
Walce wyorywacza z lewej z
przodu
w przypadku RR

ok. 6,2 litrów

w przypadku RR-XL

ok. 6,7 litrów

Krótkie walce wyorywacza lewa
i prawa strona

Olej przekładniowy
API GL 5, SAE 90

każdorazowo
ok. 0,8 litra

Przekładnia łopat

ok. 0,5 litrów

Przekładnia wału kopiującego
lewa i prawa (tylko w przypadku
Poclain)

każdorazowo
ok. 1,0 litra

Przekładnia lemieszy wibrujących
w przypadku RR 1 szt.
w przypadku RR-XL 2 szt.
Łożyskowanie korpusu
lemieszy
Prowadnica liniowa co rząd
Łożyskowanie wału mimośrodowego

Olej przekładniowy w pełni syntetyczny
API GL5, SAE 75W-90

Olej przekładniowy
API GL 5, SAE 90

co roku

każda ok.
0,5 litrów

każdorazowo
ok. 0,15 litra
każdorazowo
ok. 0,25 litra

brak
brak

Pozostałe
Przekładnia taśmy sitowej
Przekładnia jazdy CVR
Przekładnia rozdzielcza pompy
Układ hydrauliczny
Łańcuchy rolkowe stalowe

Punkty smarowania
Zazębienie mimośrodowe
(tylko RR-V)
Klimatyzacja
Instalacja do mycia szyb

Olej przekładniowy
API GL 5, SAE 90

ok. 2,5 litrów

Olej przekładniowy ATF

ok. 8,25 litrów

Olej ATF zgodnie z Dexron II D

ok. 12,5 litra

Olej hydrauliczny HVLP 46 (z zawartością cynku)
ISO-VG 46 zgodnie z DIN51524 część 3

ok. 220 litrów

co roku

w zależności od
potrzeby

Olej przekładniowy albo smar
Smar
zgodny z DIN 51825, NLGI-Klasse 2, Type: KP2K-20,
przy niskich temperaturach zewnętrznych KP2K-30

zgodnie z
planem smarowania

Pasta miedziowa ROPA nr art. 017033400

w zależności od
potrzeby

Środek chłodzący i olej patrz Strona 482

w zależności od
potrzeby

Środek chroniący przed zamarzaniem

ok. 20 litrów

w zależności od
potrzeby

Miarodajne dla ilości napełnienia są śruby kontrolne oleju i wzierniki!
Proszę przestrzegać norm i zezwoleń w naszej tabeli środków smarnych (patrz Strona 548).
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9.2

Tabela przeglądów i konserwacji

Prace konserwacyjne

przed rozpoczęciem
żniw

po pierwcodzien- szych 50
godzinach
nie
pracy.

Silnik Diesla
Volvo TAD1643VE-B / TWD1683VE

co 500
godz. rob.

w razie
zapotrzebowania

co roku

X
X

X

X

X

Wyjątek: zawartość siarki wynosi maks.15 ppm (patrz Strona 375)

Sprawdzić luz na zaworach, w razie
potrzeby ustawić

Po pierwszych 1000 roboczo-godzin potem co 2000 roboczo-godzin

Wymiana czynnika chłodzącego
Sprawdzić poziom czynnika chłodzącego, w razie potrzeby uzupełnić

co 50 godz.
rob.

po pierwszych 500
godz. rob.

patrz również instrukcja obsługi firmy Volvo

Kontrola poziomu oleju
Wymiana oleju silnikowego i filtra olejowego

Interwały konserwacyjne

co 8000 roboczo-godzin, co najmniej jednak co 4 lata.
X

X

X

X

X

Czyszczenie blaszek chłodnicy

X

Wymienić wkład filtra wstępnego paliwa
na pompie elektrycznej
Spuścić wodę ze zbiornika zbiorczego
wody

X

X

co 1000 roboczo-godzin, ale co najmniej raz w roku

X

X

co 2000 roboczo-godzin, co najmniej jednak co 2 lata

X

X

X

X

Wymienić wkład główny filtra paliwa
Wymienić wkład filtra wstępnego paliwa
Spuszczanie wody ze zbiornika zbiorczego wody

X

Kontrola szczelności i stanu wszystkich
przewodów i węży

X

Kontrola pasa klinowego

X

Wymiana pasa klinowego

X

X

X

X

X

co 4 lata

AdBlue®-Wymiana wkładu filtrującego
(tylko przy RT6Sd)

co 2000 roboczo-godzin, co najmniej jednak co 2 lata

Filtr powietrza silnika Diesla (wariant PSD)
Wymiana głównego elementu filtra
powietrza

co 1000 roboczo-godzin, ale co najmniej raz w roku

Wymienić filtr bezpieczeństwa filtra
powietrza

X

X

X

X

po 3 konserwacjach filtra głównego

Filtr powietrza silnika Diesla (wariant XD)
Wymiania wkładu głównego filtra powietrza
Wymiana wkładu zabezpieczającego filtra powietrza

co 2 lata lub po 5x konserwacji wkładu głównego

Przekładnia rozdzielcza pompy
Kontrola poziomu oleju

X

Wymiana oleju i filtra zasysającego

X

X
X

X

X

X

Przekładnia CVR
Kontrola poziomu oleju

X

Wymiana oleju

X

X
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Prace konserwacyjne

przed rozpoczęciem
żniw

Wymiana filtra zasysającego i ciśnieniowego

Prace konserwacyjne

po pierwcodzien- szych 50
godzinach
nie
pracy.

X

przed rozpoczęciem
żniw

Interwały konserwacyjne
co 50 godz.
rob.

po pierwszych 500
godz. rob.

co 500
godz. rob.

w razie
zapotrzebowania

X

po pierwcodzien- szych 50
godzinach
nie
pracy.

co roku

X

Interwały konserwacyjne
co 50 godz.
rob.

Po pierwszych 500
godz. Rob.

Co 500
godz. Rob.

w razie
zapotrzebowania

co roku

Przekładnia odboczkowa na 1. osi tylnej
Kontrola poziomu oleju

X

Wymiana oleju i filtra zasysającego

X

X
X

X

Osie
Kontrola poziomu oleju

X

X

Wymiana oleju

X

X

Przekładnia planetarna

X

X

X
patrz Strona 418

Układ hydrauliczny
Czyszczenie chłodnicy oleju hydraulicznego

X

Kontrola poziomu oleju
Wymiana oleju hydraulicznego

X

X

X
X

X

Czyszczenie sit zasysających we wnętrzu zbiornika olejowego
Filtry oleju hydraulicznego (3 szt)
wymiana wkładów

co 2 lata
X

X

Wymiana pokrywy wpustowej zbiornika
oleju hydraulicznego
(filtr napowietrzający i odpowietrzający)
Kontrola przewodów hydraulicznych pod
kątem uszkodzeń i przetarć

X

co 2 lata

X

X

X

Układ pneumatyczny
Odwodnić zbiornik sprężonego powietrza

X

Akumulator
Sprawdzić, ewent. napełnić poziom kwasów

X

Sprawdzić napięcie, ewent. doładować

X
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Prace konserwacyjne

przed rozpoczęciem
żniw

po pierwcodzien- szych 50
godzinach
nie
pracy.

Interwały konserwacyjne
co 50 godz.
rob.

po pierwszych 500
godz. rob.

co 500
godz. rob.

w razie
zapotrzebowania

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

Ogławiacz
Szlifowanie noża dogławiacza

według zapotrzebowania: od 1 x dziennie do 1 x tygodniowo

Walec ogławiacza, dociągnąć zamocowanie noża

po pierwszych 10 godz. wyorywania

Wyorywacz
Wszystkie przekładnie wyorywacza kontrola poziomu oleju

X

Wszystkie przekładnie wyorywacza
wymiana oleju

X

Przekładnia walca kopiującego kontrola
poziomu oleju

X

Przekładnia walca kopiującego wymiana
oleju

X

Przekładnia lemieszy wibrujących – kontrola poziomu oleju

X

Przekładnia lemieszy wibrujących –
wymiana oleju

X

Łożyskowanie wału mimośrodowego
kontrola stanu oleju

X

Przekładnia łopat – kontrola poziomu
oleju

X

Przekładnia łopat wymiana oleju

X

X
X

X

X

X

X

X
X

X
X
X

X

X

X

X

Taśma sitowa
Przekładnia kontrola stanu oleju

X

Przekładnia wymiana oleju

X

Kontrola przednich rolek prowadzących

X

X

Gwiazdy sitowe
Dociągnąć palce gwiazd sitowych
Doregulować lub wymienić listwę zgarniającą

X

X

X
X

543 / 588

Listy i tabele / Plany i wykresy /Potwierdzenia prac konserwacyjnych
Tabela przeglądów i konserwacji

Prace konserwacyjne

przed rozpoczęciem
żniw

po pierwcodzien- szych 50
godzinach
nie
pracy.

Interwały konserwacyjne
co 50 godz.
rob.

po pierwszych 500
godz. rob.

co 500
godz. rob.

w razie
zapotrzebowania

co roku

Elewator
Sprawdzić,
ewentualnie naprężyć napięcie taśmy
elewatora

X

X

Sprawdzić, ewent. naprężyć napięcie
łańcuchów podłóg zgarniających

X

X

Sprawdzić,
ewentualnie naprężyć napięcie łańcuchów napędowych

X

X

Podłogi zgarniające

Naoliwić łańcuchy napędowe

co 100 godz. rob.

Taśma wyładowcza
Naciąganie pasa

X

Podłoga zasobnika, wszystkie taśmy, kanały elewatora, pozostałe elementy maszyny
Usunąć zabrudzenia i
nagromadzoną ziemię

X

X

X

X

Pozostałe
Uzupełnić zbiornik ze smarem
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

Sprawdzić poziom czynnika chłodzącego, ewent. zlecić uzupełnienie

X

X

Kontrolę i ewentualną naprawę klimatyzacji należy zlecić przedsiębiorstwu specjalistycznemu

X

X

Zlecić wymianę osuszacza zbiorczego i
czynnika chłodzącego
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9.3

Plan smarowania z wyorywaczem RR
Punkt smarowania

Ilość
grzybków

co godz.
rob.

Ogławiacz
Łożyskowanie dogławiacza, w każdym rzędzie

7

50

Punkt obrotowy składania talerza wyrzutnika (tylko w przypadku RAS i RBS)

2

100

Mechanizm dźwigniowy składania talerza wyrzutnika
(tylko w przypadku RAS i RBS)

3

200

Dźwignia blokująca koła bieżne ogławiacza (nie w przypadku R*SU, R*SO i XL)

2

200

Cylindry dogławiaczy góra/dół (nie dotyczy RES)

2

200

Siłownik nachylenia odliściacza (tylko w przypadku RES)

4

200

Obudowa RES trójpunktu na środku na zewnątrz (tylko w
przypadku RES)

2

200

Zazębienie kołnierzy przekładni lemieszy wibrujących
(tylko przy RR-V)*

5

50

Rama wychylna ustawianie pojedynczych rzędów, co rząd

2

100

Siłownik regulacji wysokości biegu walców

2

200

Wrzeciona nastawcze biegu walców

2

200

Głowice przegubowe siłowników przesuwania bocznego
wyorywacza (nie w przypadku RR-XL)

2

200

Głowice przegubowe cylindrów przesuwania bocznego
biegu walców

2

200

Przekładnia wału kopiującego pokrywa na zewnątrz (nie w
przypadku Poclain)

2

100

Przekładnia kątowa rury osłonowej pasa elewatora po prawej stronie/ na dole

1

100

Łożysko współpracujące wałów napędowych elewatora

2

100

Łożysko współpracujące ślimaka zasobnika

1

100

Przegub krzyżowy napędu ślimaka zasobnika

1

100

Podłoga wzdłużna łożyska wału napędowego

3

100

Podłoga poprzeczna łożyska wału napędowego

3

100

Podłogi zgarniające koła prowadzące przy naprężaczu
łańcucha

8

100

Wyorywacz

Pozostały tor buraków
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Punkt smarowania

Ilość
grzybków

co godz.
rob.

Łożyskowanie walca czyszczącego

2

100

Łożyskowanie wału napędowego taśmy wyładowczej

2

100

Punkt obrotowy taśma wyładowcza w górę/w dół przód

1

200

Głowice przegubowe siłownika taśmy wyładowczej w
górę/w dół

4

200

Głowice przegubowe siłownika załamania taśmy wyładowczej

4

200

Punkty obrotowe części przegubowych taśmy wyładowczej

4

200

Przeguby krzyżowe w czopach osi portalowej

4

200

Przeguby krzyżowe w czopach osi tylnych

8

200

Łożysko kulkowe wałka wyciskowego zaworu hamulcowego

2

500

Wahacz górny punktu obrotowego przegubu środek (tylko
w opcji z przygotowaniem dla dodatkowego podwozia)

1

500

Wał Kardana od przedniej osi do wału pośredniego Kardana

4

200

Łożysko pośrednie Kardana sztywne (nad 1 gwiazdą) **

1

500

Wały Kardana od łożyska pośredniego Kardana do tyłu

2

200

Wał Kardana do przekładni odboczkowej przód

1

200

Wał Kardana od przekładni odboczkowej do przekładni
CVR

2

200

Wał Kardana od przekładni odboczkowej do 2. osi tylnej

2

200

Maszyna

Przeguby krzyżowe wałów Kardana

* Smarować pastą miedziową!
** 3 porcje z praski smarowniczej
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WSKAZÓWKA
Po umyciu maszyny również należy nasmarować wszystkie punkty smarowania.
Układ centralnego smarowania należy po umyciu maszyny nasmarować przynajmniej
w dwóch cyklach smarowania pośredniego.
Smar ROPA nr art. 435006200
zgodnie z DIN 51825, NLGI-Klasse 2, 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

Olej hydrauliczny HVLP 46
(zawierający cynk)

Olej silnikowy, częściowo syntetyczny
(tylko dla RT6Sa)

ROPA art. nr

Nazwa ROPA

Norma / specyfikacja

ROPA hydroFluid HVLP 46

ISO-VG 46 wg DIN
51524 część 3

435001230 = 208 l

patrz Strona 549

435001240 = 1000 l

Wielkość pojemnika
435001210 = 20 l

435012010 = 20 l
ROPA engineOil E7 10W-40

Volvo norma VDS-3
patrz Strona 550

435012020 = 60 l
435012030 = 208 l
435012040 = 1000 l
435015910 = 20 l

Olej silnikowy, Low-SAPD
(tylko dla RT6Sd)

ROPA engineOil E9 5W-30

Volvo norma VDS-4.5
patrz Strona 551

435015920 = 60 l
435015930 = 208 l
435015940 = 1000 l
435002010 = 20 l

Olej przekładniowy

ROPA gearOil GL5 90

API GL 5, SAE 90

435002020 = 60 l

patrz Strona 552

435002030 = 208 l
435002040 = 1000 l
435011410 = 20 l

Olej przekładniowy LS

ROPA gearOil GL5 90 LS

API GL 5, SAE 90, LS

435011420 = 60 l

patrz Strona 553

435011430 = 208 l
435011440 = 1000 l

W pełni syntetyczny
olej przekładniowy

Olej przekładniowy ATF

Smar

ROPA gearOil
GL5 75W-90 synth

ROPA gearFluid ATF

ROPA multi temperature grease 2

API GL5, SAE 75W-90
patrz Strona 554

Olej ATF zgodnie z Dexron II D
patrz Strona 555
DIN 51825, klasa NLGI 2, typ:
KP2K-20, w niskich temperaturach zewnętrznych KP2K-30
patrz Strona 556
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435011610 = 20 l
435011620 = 60 l
435011630 = 208 l
435011810 = 20 l
435011820 = 60 l
435011830 = 208 l
435015300 = 400 g
435006200 = 18 kg
435002300 = 25 kg
435006100 = 180 kg
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Karta danych produktu ROPA hydroFluid HVLP 46

9.4.1
Cechy

ROPA hydroFluid HVLP 46 to olej hydrauliczny na bazie mineralnej, który ma szczególnie korzystne zachowanie lepkość-temperatura (oleje hydrauliczne o wysokiej VI). Stosowanym olejem bazowym jest wyłącznie zasadowy tłuszcz parafinowy. Nawet przy ekstremalnych wahaniach temperatury i przy uruchamianiu
elementów hydraulicznych przy ujemnych zakresach temperatur, ROPA hydroFluid HVLP 46 osiąga maksymalną równomierność w działaniu maszyny. Optymalne właściwości ochrony przed zużyciem, korozją i utlenianiem 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 budowlanych, 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 hydraulicznych HVLP lub HLP.
Opis właściwości / specyfikacje
Olej ROPA hydroFluid HVLP 46 jest bardzo odporny na ścinanie i przewyższa wymagania względem olejów 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 548

Charakterystyka
Oznakowanie

Metoda kontroli

ROPA hydroFluid HVLP 46

DIN 51 502

HVLP 46

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

DIN ISO 2909

150

Wskaźnik lepkości (VI)
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 możliwość 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 użytkowych. Dzięki zastosowaniu specjalnych olejów bazowych oraz innowacyjnych dodatków dało się zrealizować całoroczny zakres lepkości preferowany przez producentów silników, wynoszący SAE 10W-40. W przypadku 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 doprowadzenie 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 pojazdach 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 najróżniejszymi 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 548

Charakterystyka
Klasa SAE

Metoda kontroli

ROPA engineOil E7 10W-40

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

DIN ISO 2909

152

Wskaźnik lepkości (VI)
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 możliwość zmian technicznych. Dodatkowe informacje znajdują się w naszej karcie charakterystyki.
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Karta danych produktu ROPA engineOil E9 5W-30

9.4.3
Cechy

ROPA engineOil E9 5W-30 to olej silnikowy Premium Low SAPS dla pojazdów użytkowych z filtrem cząsteczek Diesla lub bez (DPF), katalizatorem EGR i SCR do redukcji NOx. ROPA engineOil E9 5W-30 wyróżnia
się technologią dodatków niskopopiołowych (Low SAPS = obniżona zawartość popiołu siarczanowego, niska
zawartość fosforu i siarki). Przez zastosowanie wyselekcjonowanych olejów bazowych najnowszej technologii syntezy uzyskano preferowany przez wielu producentów silników całoroczny zakres lepkości SAE 5W-30.
ROPA engineOil E9 5W-30 umożliwia bardzo długie interwały wymiany oleju przy jednocześnie ulepszonej
ochronie silnika. Dzięki nowoczesnym dodatkom „Low SAPS” zredukowano wewnętrzne tarcie w silniku,
przez co osiągnięto mniejsze zużycie paliwa przy zoptymalizowanej ochronie zużycia. Ekonomiczność charakteryzuje się zmniejszonym zużyciem oleju, niższą emisją zanieczyszczeń i niższymi kosztami eksploatacji. Zwiększona zdolność przenoszenia obciążeń przyczynia się w znacznym stopniu do zapobiegania zużyciu ściernemu w silniku i najlepszej czystości silnika.
Wskazówki dotyczące stosowania
ROPA engineOil E9 5W-30 opracowano specjalnie dla ekonomicznego zasilania nowoczesnych, zoptymalizowanych pod kątem spalin silników, również przy ekstremalnych obciążeniach. ROPA engineOil E9 5W-30
to całorocznie stosowany olej silnikowy do pojazdów użytkowych o wysokiej mocy i umożliwia maksymalne
interwały wymiany oleju. Olej silnikowy utrzymuje skuteczność systemów oczyszczania spalin przez bardzo
długi czas pracy. Utraty mocy spowodowane zatkaniem filtrów cząstek stałych są zminimalizowane dzięki
obniżonej emisji cząstek stałych i przez co uzyskuje się wyższą sprawność.
Opis właściwości / specyfikacje

Certyfikaty

Klasa SAE 5W-30

API CK-4 / SN

ACEA E9 / E7 / E6

Jaso DH-2

Certyfikat MB 228.52
Volvo VDS-4.5 (STD 417-0003)

Zalecenia dotyczące stosowania
MAN M 3677

Karta MB 228.51

Deutz DQC IV-18LA

MTU MTL 5044 Typ 3.1

MAN M 3477

Scania Low Ash

Deutz TTCD

Caterpillar ECF-3

Renault VI RLD-3

Mack EOS-4.5

Cummins CES 20086

Detroit Diesel DDC 93K222

Ropa art. nr oraz wielkości pojemników

patrz Strona 548

Charakterystyka
Klasa SAE

Metoda kontroli

ROPA engineOil E9 5W-30

SAE J 300

5W-30

Gęstość w 15°C

g/cm³

DIN 51 757

0,857

Dyn. lepkość przy -30°C (CCS)

mPa s

ASTM D 5293

5 970

Kin. lepkość w 40°C

mm²/s

DIN EN ISO 3104

72,5

Kin. lepkość w 100°C

mm²/s

DIN EN ISO 3104

11,9

DIN ISO 2909

160

Wskaźnik lepkości (VI)
Temperatura zapłonu COC

°C

DIN ISO 2592

231

Temperatura krzepnięcia

°C

DIN ISO 3016

-45

Liczba bazowa

mgKOH/g

ASTM D 2896

10,2

Cała charakterystyka podlega wahaniom uwarunkowanym produkcyjnie. Zastrzegamy sobie możliwość zmian technicznych. Dodatkowe informacje znajdują się w naszej karcie charakterystyki.
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9.4.4

Karta danych produktu ROPA gearOil GL5 90

Cechy
Olej przekładniowy ROPA gearOil GL5 90 jest produkowany ze specjalnych olejów bazowych z odpowiednio 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 548

Charakterystyka
Klasa SAE

Metoda kontroli

ROPA gearOil GL5 -90

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

DIN ISO 2909

96

Wskaźnik lepkości (VI)
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 możliwość zmian technicznych. Dodatkowe informacje znajdują się w naszej karcie charakterystyki.
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Karta danych produktu ROPA gearOil GL5 90 LS

9.4.5
Cechy

ROPA gearOil GL5 90 LS jest zalecany do mocno obciążonych hipoidalnych osi napędowych z samoblokującymi mechanizmami różnicowymi lub hamulcami tarczowymi.
ROPA gearOil GL5 90 LS zawiera specjalne dodatki ograniczające poślizg (Limited-Slip = LS).
Wskazówki dotyczące stosowania
ROPA gearOil GL5 90 LS spełnia wszystkie wymagania eksploatacyjne przekładni hipoidalnych z blokadą
mechanizmu różnicowego wielotarczowego. Jest szczególnie odpowiedni do wszystkich mechanizmów różnicowych w kombajnach do buraków Ropa, w których zintegrowane są mokre hamulce tarczowe.
Połączone przekładnie ręczne i osiowe mogą być równie dobrze zaopatrzone jak pojazdy z skrzyniami rozdzielczymi o preferencyjnym zastosowaniu w rolnictwie.
ROPA gearOil GL5 90 LS może być również stosowany we flotach pojazdów mieszanych w celu zmniejszenia ilości rodzajów we wszystkich osiach napędowych z wymaganiami API GL 5.
Opis właściwości / specyfikacje
Klasa SAE 85W-90
API GL-5 LS
Zalecenia dotyczące stosowania
ZF000442
ZF TE-ML 05C, 12C, 16E, 21C
Ropa art. nr oraz wielkości pojemników

patrz Strona 548

Charakterystyka
Klasa SAE

Metoda kontroli

ROPA gearOil GL5 -90 LS

SAE J 306

85W-90

Gęstość w 15°C

g/cm³

DIN 51 757

0,902

Dyn. lepkość przy -12°C

mPa s

DIN 51 398

27 000

Kin. lepkość w 40°C

mm²/s

DIN EN ISO 3104

215

Kin. lepkość w 100°C

mm²/s

DIN EN ISO 3104

17,9

DIN ISO 2909

90

Wskaźnik lepkości (VI)
Temperatura zapłonu COC

°C

DIN ISO 2592

205

Temperatura krzepnięcia

°C

DIN ISO 3016

-30

FZG-Test A/8,3/90

SKS

DIN ISO 14 635

>12

Cała charakterystyka podlega wahaniom uwarunkowanym produkcyjnie. Zastrzegamy sobie możliwość zmian technicznych. Dodatkowe informacje znajdują się w naszej karcie charakterystyki.
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9.4.6

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 548

Charakterystyka
Klasa SAE

Metoda kontroli

ROPA gearOil
GL5 75W-90 synth

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

DIN ISO 2909

157

Wskaźnik lepkości (VI)
Temperatura zapłonu COC

°C

DIN ISO 2592

200

Temperatura krzepnięcia

°C

DIN ISO 3016

<-51

Cała charakterystyka podlega wahaniom uwarunkowanym produkcyjnie. Zastrzegamy sobie możliwość zmian technicznych. Dodatkowe informacje znajdują się w naszej karcie charakterystyki.
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Karta danych produktu ROPA gearFluid ATF

9.4.7
Cechy

ROPA gearFluid ATF jest olejem przekładniowym do automatycznych skrzyń biegów, przekładni ze sprzęgłami 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 przełączalnych, 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 548

Charakterystyka

Metoda kontroli

Kolor

ROPA gearFluid ATF
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

DIN ISO 2909

168

Wskaźnik lepkości (VI)
Temperatura zapłonu COC

°C

DIN ISO 2592

210

Temperatura krzepnięcia

°C

DIN ISO 3016

-48
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9.4.8

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. Również 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 eksploatacyjnych 267), można bez problemu stosować olej ROPA multi temperature grease 2.
Wskazówki dotyczące stosowania
Smarowanie łożysk kół w samochodach ciężarowych, maszynach budowlanych, urządzeniach do transportu poziomego i maszynach rolniczych. Smarowanie łożysk z pierścieniem obrotowym. Smarowanie łożysk
maszyn narzędziowych, pras, pomp, silników elektrycznych. Do centralnych układów smarowania w maszynach 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
Certyfikaty

wg DIN 51 502, KP 2 K-30

Centralne układy smarowania Beka-MAX

Zalecenia dotyczące
stosowania

MAN (norma fabryczna MAN 283 LiP2)

Ropa art. nr oraz wielkości pojemników
Charakterystyka

Mercedes-Benz (karta wymagań dla materiałów eksploatacyjnych 267)

patrz Strona 548
wg DIN 51502

Zagęszczacz

KP 2 K-30
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

DIN 51821-02
-A/1500/6000-120

F50 >100h

DIN 51350-04

2400 N

Mechaniczne badanie dynamiczne FAG-FE9
Siła przywierania VKA

Cała charakterystyka podlega wahaniom uwarunkowanym produkcyjnie. Zastrzegamy sobie możliwość zmian technicznych. Dodatkowe informacje znajdują się w naszej karcie charakterystyki.
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9.5

Środek chłodzący silnik Diesla
Środek chłodzący z ochroną przeciw korozji i przeciw zamarzaniu
Gatunek

Nazwa

Norma / specyfikacja

ROPA nr art.
Wielkość pojemnika

Środek chłodzący silnik Diesla

Środek chłodzący
z ochroną przeciw korozji i przeciw zamarzaniu

Volvo Penta
Coolant VCS (żółty)

435010900 = 20 l

W przypadku środka chłodzącego Volvo Penta Coolant VCS chodzi o koncentrat.
Należy go rozcieńczyć z wodą przed zastosowaniem w układzie chłodzenia silnika
Diesla.
Zabezpieczenie
przed mrozem do

Proprocje mieszania
Koncentrat

Woda

-37 °C

50%

50%

-24 °C

40%

60%

UWAGA
Ryzyko uszkodzenia silnika
Środka chłodzącego Volvo Penta Coolant VCS nie można mieszać z innym środkiem
chłodzącym.
Jakość wody
Do przygotowania środka chłodzącego należy użyć czystej, możliwie miękkiej wody.
Często woda pitna spełnia te wymagania. Informacje na temat jakości wody pitnej
można uzyskać w miejscowym zakładzie wodociągów lub we właściwym przedsiębiorstwie wodociągowym.
Jeśli nie ma informacji o jakości wody lub nie ma odpowiedniej wody, do przygotowania płynu chłodzącego należy użyć wody destylowanej lub dejonizowanej. Nieodpowiednia jest woda mineralna, woda brachiczna, solanki lub woda przemysłowa. Sole
mogą sprzyjać korozji lub tworzeniu szkodliwych osadów.
Wartości analizy wody do mieszania środka chłodzącego muszą mieścić się w granicach podanych w tabeli:
Jakość wody

min

maks.

Jony ziemi alkalicznej

mmol/l

2,7

Twardość

°dH

15

Chlorki

mg/l

80

Chlorki + siarczany

mg/l

160

wartość pH

-

6,5

8,0
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9.6

Wkłady filtrów, paski klinowe
ROPA Tiger 6Sa z silnikiem Volvo TAD1643VE-B 565 kW / 768 KM
ROPA Tiger 6Sd z silnikiem Volvo TWD1683VE 585 kW / 796 KM
Element

ROPA art. nr

Silnik Diesla Volvo TWD1683VE / TAD1643VE-B
Filtr oleju, filtr przepływu pobocznego, 1 szt. na silniku

304001800

Filtr olejowy, filtr drobny, 2 szt. na silniku

304001900

Wkład filtrujący paliwa, filtr wstępny, 1 szt.

304002100

Wkład filtrujący paliwa, filtr wstępny, 1 szt.

304002000

Wkład filtra paliwowego wstępnego elektropompa, 1 szt.

303016700

Filtr powietrza silnika Diesla (wariant PSD) patrz Strona 366
Filtr główny filtra powietrza, 1 szt.

304000600

Filtr bezpieczeństwa filtra powietrza, 1 szt.

304000700

Filtr powietrza silnika Diesla (wariant XD) patrz Strona 370
Wkład główny filtra powietrza, 1 szt.

303018700

Wkład zabezpieczający filtra powietrza, 1 szt.

303018800

AdBlue® Instalacja (tylko przy RT6Sd)
AdBlue® Wkład filtrujący, 1 szt.

304004100

AdBlue® Filtr napowietrzający / odpowietrzający na zbiorniku

301010600

AdBlue® Filtr ssący w zbiorniku 1 szt.

304004500

Układ hydrauliczny
Filtr powrotny zasysający w zbiorniku oleju

270066500

Element filtra wysokociśnieniowego mały przód lewa

270033600

Pierścień uszczelniający o przekroju okrągłym, po 1 szt.
53.57*3.53 NBR 70

412040400

Element filtra wysokociśnieniowego w środku lewa strona
przed blokiem kierowania

270043000

Łącznie z pierścieniem uszczelniającym 79*3, ROPA nr.art. 412045500
Korek wlewu z wbudowanym filtrem wentylacyjnym

270070000

Przekładnia rozdzielcza pompy
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Element
O-pierścień 26.65*2.62
Element

ROPA art. nr
412030200
ROPA art. nr

Przekładnia CVR
Filtr zasysający

181060100

Uszczelka papierowa do filtrów zasysających

181051700

O-Ring 32.99* 2.62 NBR70

412059500

Element filtra ciśnieniowego przekładni CVR włącznie z
uszczelką 46*3

270044200

Przekładnia odboczkowa na 1. osi tylnej
Filtra zasysający na przekładni odboczkowej

181005400

Wentylacja Kabina kierowcy
Filtr ssania świeżego powietrza

352033200

Filtr obiegowy Kabina kierowcy

352042200

Pasek klinowy
Pasek płaski (zewnętrzny do RT6Sa): 1 szt. pas klinowy

304002500

Pasek płaski (zewnętrzny do RT6Sd): 1 szt. pas klinowy

304007000

Pasek płaski (wewnętrzny do RT6Sa i RT6Sd): 1 szt. pas
klinowy

304002900

Stan z dnia 10.08.2020
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9.7

Plany smarowania

9.7.1

Plan smarowania dla maszyny, tylko urządzenie podstawowe z 78
punktami smarowania
Część 1
Element z optyczną
kontrolą wysuwanego sworznia

Oznakowanie
2 złączki wężowe

I

I

Obwód smarowania 3
Wyorywacz i ogławiacz
Obwód smarowania 2
Belka wyorywacza tylko
napęd mimośrodowy

25*

75*

105* I

105* I

105* I

Rozdzielacz główny:
ROPA nr art.: 360020400
Obwód smarowania 1

Rozdzielacz 1. tylnej osi
ROPA nr art.: 360018700
Siłownik podporowy lewa góra

25

Siłownik podporowy prawa góra

Wahacz poprzeczny rama

25

Siłownik podporowy prawa

Wahacz poprzeczny oś

25

Siłownik kierowniczy wewnątrz

Siłownik podporowy lewa

25

Siłownik kierowniczy wewnątrz

Dźwignia układu kierowniczego bolec środkowy

45

Łożysko wahliwe

Siłownik kierowania lewa

45

Siłownik kierowania prawa

Drążek kierowniczy lewa

45

Drążek kierowniczy prawa

Drążek kierowniczy lewa

45

Drążek kierowniczy prawa

Tuleja wahacza lewa dół

75

Tuleja wahacza prawa dół

Tuleja wahacza lewa góra

75

Tuleja wahacza prawa góra

Rozdzielacz oś przednia
ROPA nr art.: 360020500
Siłownik przegubu lewa przód

25

Siłownik przegubu prawa przód

Siłownik kierowniczy prawa wewnątrz

25

Siłownik kierowniczy lewa wewn.

Siłownik kierowniczy prawa zewnątrz

45

Siłownik kierowniczy lewa zewn.

Tuleja wahacza prawa dół

75

Tuleja wahacza lewa dół

Tuleja wahacza prawa góra

75

Tuleja wahacza lewa góra

Siłownik podporowy prawa dół

25

Siłownik podporowy lewa dół

Siłownik podporowy lewa góra

25

Siłownik podporowy prawa góra

I
Łożysko mostu przegubowego
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Plan smarowania dla maszyny, tylko urządzenie podstawowe z 78 punktami
smarowania
Część 2
Oznakowanie 2
złączki wężowe

Element z optyczną
kontrolą wysuwanego sworznia
Rozdzielacz główny:
ROPA nr art.: 360020400

Obwód smarowania 3

I

I

Wyorywacz i ogławiacz
Obwód smarowania 2
Belka wyorywacza tylko
napęd mimośrodowy

25*

75*

105* I

105* I

105* I

Obwód smarowania 1

Rozdzielacz 3-punkt:
ROPA nr art.: 360018600
I

45*

Wahacz górny z przodu

Siłownik podnoszący góra prawa

105

Wahacz górny z tyłu

Siłownik podnoszący góra lewa

105

Siłownik podnoszący dół prawa

Siłownik podnoszący dół lewa

105

Wahacz wzdłużny prawa przód

Wahacz trójpunktu lewa przód

105

Wahacz wzdłużny prawa tył

Zawieszenie taśmy sitowej lewa

105

Zawieszenie taśmy sitowej prawa

Wahacz z lewej strony z tyłu

105

Wahacz trójpunktu prawa tył

Rozdzielacz przegub:
ROPA nr art.: 360017900
Siłownik przegubu prawa tył

25

Punkt obrotowy rusztu dół

Siłownik przegubu z lewa tył

25

Punkt obrotowy rusztu góra

Łożysko przegubu u góry

45

Osiowe łożysko przegubu na dole

25

Taśma sitowa wał napędowy

75

Rura przejściowa taśmy sitowej

Promieniowe łożysko przegubu dół

Rozdzielacz 2. tylnej osi
ROPA nr art.: 360018800
Siłownik podporowy lewa góra

25

Siłownik podporowy prawa góra

Wahacz poprzeczny rama

25

Siłownik podporowy prawa

Wahacz poprzeczny oś

25

Siłownik kierowniczy wewnątrz

Siłownik podporowy lewa

25

Siłownik kierowniczy wewnątrz

Dźwignia układu kierowniczego bolec środkowy

45

Łożysko wahliwe

Siłownik kierowania lewa

45

Siłownik kierowania prawa

Drążek kierowniczy lewa

45

Drążek kierowniczy prawa

Drążek kierowniczy lewa

45

Drążek kierowniczy prawa

Tuleja wahacza lewa dół

75

Tuleja wahacza prawa dół

Tuleja wahacza lewa góra

75

Tuleja wahacza prawa góra

* Śruba uszczelniająca wykręcona
. zawór zwrotny
Rura poliamidowa
Wąż wysokociśnieniowy
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9.7.2

Plan smarowania wyorywacza RR (6-rzędowego, 45cm/50cm/
zmiennego)
6 - rozdzielacz wał mimośrodowy
ROPA nr art.: 360019600
(1) Widełki przegubu korbowodu
(2) Głowica przegubu korbowodu
(3) Łożysko mimośrodowe

3
2
1

45
45
105

3 3
2 2
1 1

45
45
105

3
2
1

3
2
1
3
2
1

45
45
105

45
45
105

3
2
1

3
2
1

45
45
105

3
2
1

3
2
1

45
45
105

3
2
1

75
75
75
Rozdzielacz główny: 2 obwód smarowania nr art. ROPA 360019500

105
Do rozdzielacza ogławiacz

75
105*

-Rozdzielacz główny: nr art. ROPA 3 obwód smarowania 360019400
Walec wyorywacza 7

45

Walec wyorywacza 2

Walec wyorywacza 6

25

Walec wyorywacza 4

Walec wyorywacza 5

25

Walec wyorywacza 3

105*

Walec wyorywacza 1

Rozdziel. walce wyor. prawa: art. ROPA 360019900
Wyorywacz wychyl dół
Łożysko łopatek prawa

45

Wyorywacz wychyl góra

45*

Punkt obrotowy ramienia wału kopiującego

45

Ogławiacz ramię nośne tył

Cylinder pozycji konserwacji

25

Ramię boczne przód

Cylindry odciążania ogławiacza tył

25

Ogławiacz ramię nośne przód

25

Cylindry odciążania ogławiacza przód
Ogławiacz prowadnik dolny tył

Ogławiacz prowadnik dolny dół

105*

25

Otwór podł. prowadn. głębok.
Napęd walca kopiującego uszczelnienie

Rozdziel. wyorywacz lewa: art. ROPA 360019800
Walec wyorywacza 7

45

Walec wyorywacza 6

25

Walec wyorywacza 2
Walec wyorywacza 4

25

Walec wyorywacza 3

105*

Walec wyorywacza 1

Walec wyorywacza 5

Rozdziel. walce wyor. lewa: art. ROPA 360020000
Wyorywacz wychyl góra

45

Ogławiacz ramię nośne tył

45

Wyorywacz wychyl dół
Punkt obrotowy ramienia wału kopiującego

Ramię boczne przód

25

Cylinder pozycji konserwacji

Cylindry odciążania ogławiacza tył

25

Cylindry odciążania ogławiacza tył

Ogławiacz prowadnik dolny tył
Otwór podł. prowadn. głębok.
Napęd walca kopiującego uszczelnienie

25

Ogławiacz ramię nośne przód

25

Ogławiacz prowadnik dolny dół

105*

Rozdziel. wyorywacz lewa: art. ROPA 360019700
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9.7.3

Plan smarowania wyorywacza RR-XL (9-rzędowy)
9 - rozdzielacz wał mimośrodowy
ROPA nr art.: 360019600
(1) Widełki przegubu korbowodu
(2) Głowica przegubu korbowodu
(3) Łożysko mimośrodowe

3
2
1

3
2
1

45
45
105

45
45
105

3 3
2 2
1 1

3 3
2 2
1 1

45
45
105

45
45
105

3
2
1

3
2
1

3
2
1

3
2
1

3
2
1

45
45
105

45
45
105

45
45
105

3
2
1

3
2
1

45
45
105

3
2
1

3
2
1

45
45
105

3
2
1

3
2
1

3
2
1

45*
105
105
105
105
Rozdzielacz główny obwodu smar. 2
ROPA nr art.: 360022500

105
75

Do rozdzielacza ogławiacz

105*

Rozdzielacz główny: 3 obwód smarowania nr art. ROPA 360022400
Walec wyorywacza 7

45

Walec wyorywacza 2

Walec wyorywacza 5

25

Walec wyorywacza 3

Walec wyorywacza 6

25

Walec wyorywacza 4

105*

Walec wyorywacza 1

Rozdziel. walce wyor. prawa: art. ROPA 360022600
Krótki walec wyorywacza

45

Krótki walec wyorywacza

Ramię boczne przód
Cylinder pozycji konserwacji

105*
25
25
25

Łożysko łopaty

45*

Ogławiacz cylinder odciążania

25

Ogławiacz prowadnik dolny tył

Punkt obrotowy ramienia wału kopiującego z przodu

45

Ogławiacz ramię nośne tył

Napęd wału kopiującego
Otwór podł. prowadn. głębok.

Ogławiacz prowadnik dolny przód
Ogławiacz ramię nośne przód
Cylindry odciążania ogławiacza przód

Rozdziel. wyorywacz lewa: art. ROPA 360022900
Walec wyorywacza 7

45

Walec wyorywacza 2

Walec wyorywacza 6

25

Walec wyorywacza 3

Walec wyorywacza 5

25

Walec wyorywacza 4

105*

Walec wyorywacza 1

Rozdziel. walce wyor. lewa: art. ROPA 360022700
Krótki walec wyorywacza
Ogławiacz prowadnik dolny przód
Ogławiacz ramię nośne przód
Cylindry odciążania ogławiacza przód

45
105*
25
25
25

Krótki walec wyorywacza
Napęd wału kopiującego
Otwór podł. prowadn. głębok.
Ramię boczne przód
Cylinder pozycji konserwacji

Ogławiacz prowadnik dolny tył

25

Cylindry odciążania ogławiacza tył

Ogławiacz ramię nośne tył

45

Punkt obrotowy ramienia wału kopiującego z przodu

Rozdziel. wyorywacz lewa: art. ROPA 360022800
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9.7.4

Plan smarowania wyorywacza RR-XL (8-rzędowy)
9 - rozdzielacz wał mimośrodowy
ROPA nr art.: 360019600
(1) Widełki przegubu korbowodu
(2) Głowica przegubu korbowodu
(3) Łożysko mimośrodowe

3
2
1

3
2
1

45
45
105

45
45
105

3
2
1
3
2
1

3
2
1

3 3
2 2
1 1

45
45
105

3
2
1

3
2
1

45
45
105

45
45
105

45
45
105

3
2
1

3
2
1

45
45
105

3
2
1

3
2
1

45
45
105

3
2
1

3
2
1

3
2
1

105
105
105
105
Rozdzielacz główny obwodu smar. 2
ROPA nr art.: 360023400

105
Do rozdzielacza ogławiacz

75
105*

Rozdzielacz główny: 3 obwód smarowania nr art. ROPA 360022400
Walec wyorywacza 7

45

Walec wyorywacza 2

Walec wyorywacza 5

25

Walec wyorywacza 3

Walec wyorywacza 6

25

Walec wyorywacza 4

105*

Walec wyorywacza 1

Rozdziel. walce wyor. prawa: art. ROPA 360022600
Krótki walec wyorywacza
Napęd wału kopiującego
Otwór podł. prowadn. głębok.
Ramię boczne przód
Cylinder pozycji konserwacji
Łożysko łopaty
Ogławiacz cylinder odciążania
Punkt obrotowy ramienia wału kopiującego z przodu

45
105*
25

Krótki walec wyorywacza
Ogławiacz prowadnik dolny przód

25

Ogławiacz ramię nośne przód

25
45*

Cylindry odciążania ogławiacza przód

25

Ogławiacz prowadnik dolny tył

45

Ogławiacz ramię nośne tył

Rozdziel. wyorywacz lewa: art. ROPA 360022900
Walec wyorywacza 7

45

Walec wyorywacza 2

Walec wyorywacza 6

25

Walec wyorywacza 3

Walec wyorywacza 5

25

Walec wyorywacza 4

105*

Walec wyorywacza 1

Rozdziel. walce wyor. lewa: art. ROPA 360022700
Krótki walec wyorywacza
Ogławiacz prowadnik dolny przód

45

Krótki walec wyorywacza

105*
25

Napęd wału kopiującego
Otwór podł. prowadn. głębok.
Ramię boczne przód
Cylinder pozycji konserwacji

Ogławiacz ramię nośne przód

25

Cylindry odciążania ogławiacza przód

25

Ogławiacz prowadnik dolny tył

25

Cylindry odciążania ogławiacza tył

Ogławiacz ramię nośne tył

45

Punkt obrotowy ramienia wału kopiującego z przodu

Rozdziel. wyorywacz lewa: art. ROPA 360022800
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9.7.5

Plan smarowania dla ogławiacza RIS
Od rozdzielacza głównego obwodu smarowania 3

Wał ogławiacza prawa

105

Wał ogławiacza lewa

Rura nośna regulacji wysokości

25

Rura nośna regulacji wysokości

Piasta koła podporowego prawego

25

Piasta koła podporowego lewego

Koło podporowe prawe

25

Koło podporowe lewe

Czujnik liści z prawej

25

Czujnik liści z lewej

ROPA nr art.: 360013400

9.7.6

Plan smarowania dla ogławiacza RISU
Od rozdzielacza głównego obwodu smarowania 3

Wał ogławiacza lewa

Wał ogławiacza prawa

105

Rura nośna regulacji wysokości

25

Rura nośna regulacji wysokości

Czujnik liści z prawej

25

Czujnik liści z lewej

ROPA nr art.: 360023700

9.7.7

Plan smarowania dla ogławiacza RIS-XL
Od rozdzielacza głównego obwodu smarowania 3

Wał ogławiacza prawa

105

Rura nośna regulacji wysokości prawa

25

Wał ogławiacza lewa

Koło kopiujące prawe zewnętrzne

25

Koło podporowe lewe zewnętrzne

Koło prowadzące prawe zewnętrzne

25

Koło prowadzące lewe zewnętrzne

Koło kopiujące prawe wewnątrz

25

Koło podporowe lewe wewnątrz

Koło prowadzące prawe wewnętrzne

25

Koło prowadzące lewe wewnętrzne

Rura nośna regulacji wysokości środek

25

Czujnik liści

Wał ogławiacza środek

75

Czujnik liści

Rura nośna regulacji wysokości lewa

ROPA nr art.: 360013800

9.7.8

Plan smarowania dla ogławiacza RISU-XL
Od rozdzielacza głównego obwodu smarowania 3

Wał ogławiacza lewa

Wał ogławiacza prawa

105

Rura nośna regulacji wysokości prawa

25

Rura nośna regulacji wysokości lewa

Rura nośna regulacji wysokości środek

25

Czujnik liści

Wał ogławiacza środek

75

Czujnik liści

ROPA nr art.: 360024800
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9.7.9

Plan smarowania dla ogławiacza RASW
Od rozdzielacza głównego obwodu smarowania 3

45*

Ślimak liści

Czujnik liści

25

Koło podporowe prawe

Koło podporowe lewe

25

Piasta koła podporowego prawego

Piasta koła podporowego lewego

25

Rura nośna dogławiacza regulacja wysokości prawa

NK Rura nośna regulacji wysokości lewa

25

Czujnik liści

Wał ogławiacza lewa

105

Wał ogławiacza prawa

I

ROPA nr art.: 360016100

9.7.10

Plan smarowania dla ogławiacza RASO
Od rozdzielacza głównego obwodu smarowania 3

105

Wał ogławiacza prawa

45*

Ślimak liści lewy

Rura nośna regulacji wysokości

25

Rura nośna regulacji wysokości

Koło podporowe lewe

25

Koło podporowe prawe

Piasta koła podporowego lewego

25

Piasta koła podporowego prawego

Koło podporowe lewe wewnątrz

25

Koło kopiujące prawe wewnątrz

Piasta koła podporowego lewego wewnątrz

25

Piasta koła podporowego prawego wewnąt

Czujnik liści z lewej

25

Czujnik liści z prawej

Wał ogławiacza lewa
I

ROPA nr art.: 360013900

9.7.11

Schmierplan für RES-45/-50/-V
Od rozdzielacza głównego obwodu smarowania 3

Walec czyszczący prawa

105

Walec czyszczący lewa

Czujnik liści z lewej

25

Koło podporowe lewe

Koło podporowe prawe

25

Piasta koła podporowego lewego

Piasta koła podporowego prawego

25

Czujnik liści z prawej

Wał ogławiacza prawa

105

Wał ogławiacza lewa

ROPA nr art.: 360018200
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9.8

Formularze potwierdzające przeprowadzenie prac
konserwacyjnych

9.8.1

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

Wkład filtra paliwa, filtr wstępny silnik
Wkład filtra paliwa, filtr główny silnik
Filtr paliwa na elektropompie

Filtry powietrza filtr główny
Filtry powietrza filtr bezpieczeństwa

Ochrona przeciw zamarzaniu, sprawdzono
Wymiana płynu chłodzącego

Wkład filtra AdBlue® (tylko RT6Sd)
Osie/przekładnie
Oś przednia
Przekładnia wyrównawcza
Przekładnia planetarna, 2 szt.
Przekładnia portalowa, 2 szt.
1. oś tylna
Przekładnia wyrównawcza
Przekładnia planetarna, 2 szt.
Przekładnia odboczkowa
2. oś tylna
Przekładnia wyrównawcza
Przekładnia planetarna, 2 szt.
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Przekładnia wyorywacza
z przodu po lewej stronie
z tyłu po lewej stronie
z tyłu po prawej stronie
Przekładnia łopat
Przekładnia lemieszy wibrujących
Przekładnia wału kopiującego (nie w
przypadku Poclain)
Przekładnia taśmy sitowej
Przekładnia rozdzielcza pompy
Olej przekładniowy
PVG Filtr olejowy
Przekładnia CVR
Olej przekładniowy
CVR Filtr olejowy
(2 filtry)
Układ hydrauliczny
Olej hydrauliczny
Filtry oleju hydraulicznego
(3 elementy filtrujące)
Sita zasysające we wnętrzu zbiornika
olejowego wyczyszczone
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Data:

Data:

Data:

Data:

Data:

Godz. rob.

Godz. rob.

Godz. rob.

Godz. rob.

Godz. rob.

ok

ok

ok

ok

ok
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9.8.2

Potwierdzenie przeprowadzenia prac konserwacyjnych
Konserwacja po -

_____
1. serwis maszyn ROPA

wymaganych 50
rob. godz.
może być
wykonany
wyłącznie przez
personel
serwisowy firmy
ROPA.

całkowicie
wykonana dnia:
wykonana przez:
Podpis:

Konserwacja po -

______________________________________________

_____
1. serwis silnika wysokoprężnego

wymaganych 500
rob. godz.
może być
potwierdzony
wyłącznie przez
autoryzowany
Serwis
firmy Volvo.

całkowicie
wykonana dnia:
wykonana przez:
Podpis:

______________________________________________
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9.9

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

Momenty obrotowe dociągania nakrętek kół
Koła przednie i tylne
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9.10

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 SCRKatalysator.
Charakterystyka chemiczna i skład płynu AdBlue
Płyn AdBlue składa się z oczyszczonego technicznie mocznika bez dodatku substancji 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 maksymalnie 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 przepisów 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 awariami:

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- nie jest samozapalny
nia:
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 obchodzenia 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 przechowywanie 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 tworzyw 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 katalogu odpadów -European Waste Catalogue (EWC), lub niemieckiego katalogu odpadów (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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Potwierdzenie pouczenia kierowcy

Pani/Pan

urodzony/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 znajomość
w zakresie bezpiecznej obsługi maszyny
w zakresie przeglądów i konserwacji maszyny
udokumentowaną poprzez przedłożenie następujących dokumentów:
zaświadczenie/świadectwo

z dnia (data)

zaświadczenie/świadectwo

z dnia (data)

dnia (data)

Został/a pouczona/y (imię i nazwisko)

o szczególnych obowiązkach odnośnie bezpiecznego kierowania maszyną i o wynikających 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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Pouczenie o zasadach bezpieczeństwa
Chociaż maszyny firmy ROPA zostały skonstruowane i wyprodukowane zgodnie z
zasadami bezpieczeństwa, w przypadku każdego kombajnu do zbioru buraków cukrowych istnieje pewne obszary niebezpieczne, w których w trakcie pracy nie mogą przebywać żadne osoby. Kierowca ma wyraźne polecenie natychmiastowego wyłączenia
maszyny, jeżeli tylko osoby trzecie znajdą się w tych obszarach.
OSTRZEŻENIE
Jeżeli podczas wyorywania w obszarach wokół maszyny Tiger 6S firmy ROPA, oznaczonych na poniższych rysunkach jako obszary niebezpieczne, znajdą się jakiekolwiek osoby, to istnieje dla nich niebezpieczeństwo bardzo poważnych obrażeń ciała,
a nawet śmierci. Na poniższych rysunkach zaznaczono obszary stwarzające zagrożenie.
– 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 bezzwłocznie i szybko opuścić, jednak bez przesadnego pośpiechu.
– Nie dopuszczać do pracującej maszyny osób niepełnoletnich oraz osób starszych.
Poniższe obszary stanowią obszary niebezpieczne:
– Z lewej i prawej strony maszyny, w odległości 6 metrów od krawędzi zewnętrznej
maszyny.
– Za maszyną, w odległości 10 metrów od tylnej krawędzi maszyny.
– Z przodu 100 metrów od przedniej krawędzi ogławiacza.

1

(1)

Obszar zagrożeń z wyjątkiem RIS* und RES*

Należy zawsze pamiętać o tym, aby w trakcie kopania nie było przed maszyną żadnych osób. Wskutek wysokich obrotów w ogławiaczu i wyorywaczu podczas wyorywania mogą być wyrzucane kamienie lub inne przedmioty. Przedmioty mogą być wyrzucanie z duża siłą i mogą one śmiertelnie zranić znajdujące się w pobliżu osoby. Szczególnie dotyczy to przedmiotów o ostrych krawędziach.
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Oświadczenie
Ja (nazwisko i imię)
zostałem poinformowany przez właściciela kombajnu buraczanego ROPA o obszarach zagrożenia podczas kopania. Otrzymałem kompletną informację na ten temat
i również ją zrozumiałem. Zobowiązuję się do nie wchodzenia do niebezpiecznych
obszarów maszyny w trakcie jej pracy w trybie kopania. Zostałem poinformowany
o konieczności natychmiastowego opuszczenia niebezpiecznych obszarów, jeżeli
dostanę takie polecenie bezpośrednio od kierowcy lub w postaci klaksonu.
Data/podpis

Przed wypełnieniem skopiować!
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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 przeprowadzone.

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 dostarczenia informacji skrojonych na moje potrzeby (pisemnie, telefonicznie, e-mailem lub za pomocą wejściowej strony internetowej) przez firmę ROPA, a także do innych celów reklamowych, doradczych i informacyjnych (na piśmie, telefonicznie lub e-mailem) na temat produktów i usług realizowanych przez punkt serwisowy 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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ROPA Protokół pierwszego użycia

ROPA Fahrzeug- und Maschinenbau GmbH, Sittelsdorf 24, D-84097 Herrngiersdorf
Partner ROPA:

Klient / Miejsce użycia:

Nr podwozia:

Motogodziny:

Typ maszyny:

Godziny wyorywania/załadunku:

Wersja oprogramowania:

Powierzchnia wyorywania:

Protokół:

Ewentualne reklamacje klientów:

Klient został przeszkolony w zakresie bezpiecznej obsługi i konserwacji.
Klientowi zwrócono uwagę na rozdział Bezpieczeństwo w instrukcji obsługi.

Data

Podpis montera

Podpis klienta
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Elewator............................................. 313, 313, 460

AdBlue®..................................................... 396, 571
Aktywacja biegu ochronnego.............................. 206
akumulatorami kwasowymi................................... 41
Akumulator sprężynowy..................................... 525
Automatyczne pochylanie................................... 223
Automatyczne ustawianie głębokości lemieszy "RContour".............................................................. 266
Automatyczny hamulec postojowy...................... 196
automatyki składania.......................................... 326
Autopilot.............................................................. 210
Awaria i pomoc................................................... 488

F

B
Bezpieczeństwo.................................................... 24
Bezpieczniki........................................................ 492
Bieg ochronny..................................................... 204
Bieg pełzający.................................................... 207
Blokada układu różnicowego.............................. 171

C
CE......................................................................... 27
Centralny układ elektryczny.................................. 47
Chłodnica oleju przekładnia CVR....................... 417
Chłodnica układu hydraulicznego....................... 400
Ciśnienia w oponach............................................ 52
Coming Home..................................................... 137
Cysterna............................................................. 383
Częściowe wyłączenie napędu maszyny............ 152
Części zamienne.................................................. 17
Czujniki ultradźwiękowe..................................... 467
Czujnik liści................................................ 228, 434
Czyszczenie układu chłodzenia.......................... 386

D
Dane techniczne................................................... 50
Deklaracja zgodności........................................... 23
Demontaż........................................................... 487
Dodatkowe podwozie......................................... 185
Dogławiacz................................................. 246, 440
Dolewanie oleju hydraulicznego......................... 404
Drabinka wejściowa kabiny kierowcy................... 63
Drabinka wejściowa na zasobnik.......................... 64
drabinkę do wchodzenia....................................... 35
Drukarka..................................................... 360, 484
Drzwi zasobnika................................................... 64
Dysze wentylacyjne.................................... 135, 478
Dźwignia blokująca koła podporowego............... 233

E
Eksport danych................................................... 131
Element obsługi opróżniania zasobnika....... 91, 332
Elementy obsługi w podłodze............................... 75

Filtr obiegowy powietrza..................................... 480
Filtr ssania świeżego powietrza.......................... 481
Formularz potwierdzający przeglądów i konserwacji........................................................................ 567
Fotel kierowcy....................................................... 69

G
Gaśnica............................................................... 106
Głębokość lemiesza........................................... 262
Głębokość wyorywania....................................... 258
Główny przełącznik kierowania............................ 86
Granice ostrzegania........................................... 138
Grzebień dogławiacza........................................ 249
Gwiazdy sitowe.......................................... 301, 459

H
Hamulec postojowy.................................... 196, 525
Hamulec roboczy................................................ 195
Holowanie................................................... 521, 522

I
Ilość napełniana.................................................. 539
Interwały konserwacyjne.................................... 541

J
Jazda.................................................................. 172
Jazda po drogach............................................... 182
Jazda sztywna.................................................... 207
Jazda zwrotna.................................................... 206
Jazda zwrotna w trybie pracy Ulica.................... 201
jazdy przeorywania............................................. 203
Joystick............................................................... 149
Joystick z dźwignią wielofunkcyjną....................... 87

K
Kamera cofania.................................................. 355
Kamera gwiazdy sitowej..................................... 355
Kamera na taśmę sitową.................................... 356
kamera na taśmę wyładowczą........................... 356
Kąt cięcia dogławiacza....................................... 252
Kierowanie.......................................................... 197
Kierowanie korpusem lemieszy.......................... 277
Kierunek obrotów ślimaka zasobnika................. 322
Klapa czyszczenia................................................ 75
Klapa ogławiacza................................................ 241
Klimatyzacja......................................... 95, 134, 134
Kliny podkładowe................................................ 106
Kolorowy terminal R-Touch................................... 77
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Kolumna kierownicy.............................................. 67
Koła napędowe taśmy wyładowczej................... 477
Koła podporowe......................................... 233, 437
Komora silnika...................................................... 99
Kompresor.......................................................... 348
Konserwacja akumulatora.................................. 483
Konsola dachowa................................................. 93
Konsola obsługi.................................................... 85
Konsola obsługowa R-Concept............................ 76
Kontrola płynu chłodzącego....................... 389, 392
Kontrolka świateł drogowych................................ 93
Krótkie walce wyorywacza.................................. 283

L
Leaving Home...................................................... 96
Lemiesze wyorywujące............................... 269, 442
Lewy kolorowy terminal................................ 90, 145
Lista filtrów......................................................... 558
Lista przekaźników............................................. 509
Listwa zgarniająca.............................................. 312
Listwa zgarniająca gwiazdy sitowej.................... 459
Lusterka wsteczne................................................ 93
Luz zaworów....................................................... 395
Ładowanie akumulatora.................................... 517

Ł
Łańcuchy podłogi poprzecznej........................... 468
Łańcuchy podłogi wzdłużnej............................... 468
Łopatka............................................................... 283
Łożyska mimośrodowego napędu lemieszy wibrujących.................................................................... 452

M
Masa własna........................................................ 50
Menu diagnostyczne........................................... 515
Menu główne...................................................... 116
Micro-Topper 2................................................... 246
Międzysmarowanie............................................. 352
Mikroorganizmy.................................................. 384
Mini-joystick........................................................ 150
Monitorowanie napięcia...................................... 358

N
Naklejki bezpieczeństwa...................................... 32
nakrętek kół........................................................ 570
Napełnianie praski smarowniczej....................... 351
Napęd jazdy......................................................... 50
Napęd lemieszy wibrujących.............................. 450
Napęd podłóg zgarniających.............................. 472
Napęd wału kopiującego.................................... 448
Napędy portalowe oś przednia........................... 428
Napięcie taśmy sitowej....................................... 456
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O
Obowiązki użytkownika maszyny......................... 27
Obroty gwiazd sitowych...................................... 302
Obroty wyładowywania....................................... 340
Obwód czynnika chłodzącego............................ 482
Ocena zlecenia................................................... 133
ochrona zdrowia................................................... 34
Odciążenie ogławiacza....................................... 235
Odpływ kondensatu............................................ 481
Odpowietrzanie układu paliwowego................... 382
Odstęp między rzędami...................................... 288
Ogławiacz........................................................... 431
Ogólne symbole i wskazówki............................... 27
Ograniczenie prędkości...................................... 175
Ogrzewanie lusterek............................................. 93
Ogumienie............................................................ 51
Olej silnikowy...................................................... 539
oparcia.................................................................. 73
Opróżnianie zasobnika....................................... 331
Osobiste środki ochrony....................................... 40
Oświetlenie komory silnika................................... 99
Oświetlenie wejścia...................................... 96, 137
Oświetlenie wewnętrzne....................................... 93

P
Palce sprężynowe.............................................. 311
Panel przycisków II........................................ 82, 83
Panel przycisków III.............................................. 84
Papier termiczny................................................. 360
Pedał hamulca...................................................... 75
Pedał jazdy........................................................... 75
Personel obsługujący i wykonywujący prace konserwacyjne................................................................. 35
pierwszą pomocą.................................................. 35
Pierwsze uruchomienie...................................... 106
Plan smarowania................................................ 545
Plany smarowania.............................................. 560
Podgrzewanie siedzenia i jego klimatyzacja......... 72
Podłogi zgarniające............................................ 467
Podłokietnik.......................................................... 72
podłóg zgarniających.......................................... 467
Podparcie lędźwiowe............................................ 71
Podwozie „R-Balance”........................................ 217
Pojemność............................................................ 50
Pojemość zbiornika AdBlue.................................. 50
Pojemość zbiornika paliwa................................... 50
Pokrętło sterowania tylną osią............................ 157
Potwierdzenie przekazania................................. 579
pouczenia kierowcy............................................ 575
Pouczenie o zasadach bezpieczeństwa............. 577
Poziom emisji....................................................... 50
Pozostałe zagrożenia........................................... 36
Prace spawalnicze przy maszynie...................... 520
Producent............................................................. 17

Indeks

Profil blaszany wlotowy...................................... 250
Protokół pierwszego użycia................................ 581
Prowadnica lemieszy/ zawieszenie lemieszy...... 453
Prowadnik głębokości......................................... 256
Przegląd kabiny kierowcy..................................... 65
Przegląd typów..................................................... 20
Przeglądy techniczne i konserwacja................... 365
Przeguby krzyżowe............................................ 412
Przekaźnik rozdzielczy akumulatora................... 358
Przekładnia CVR................................................ 413
Przekładnia lemieszy wibrujących...................... 449
Przekładnia łopat................................................ 447
Przekładnia odboczkowa.................................... 425
Przekładnia planetarna....................................... 418
Przekładnia rozdzielcza pompy.................. 342, 399
Przekładnia taśmy sitowej.................................. 458
Przekładnia wyorywacza.................................... 445
Przekładnia wyrównawcza 1. osi tylnej............... 422
Przekładnia wyrównawcza 2. osi tylnej............... 424
Przekładnia wyrównawcza osi przedniej............ 420
Przełącznik wielofunkcyjny przy kierownicy.......... 68
Przerwa w pracy przez dłuższy czas.......... 485, 485
Przesuwanie boczne.......................................... 284
Przewidywalne użycie niezgodne z przeznaczeniem...................................................................... 29
Przewód elektryczny........................................... 108
Przycisk HOME.................................................. 115

R
Ramiona zasobnika............................................ 318
R-Concept........................................................... 109
R-Direct........................................................ 81, 109
Redukcja mocy................................................... 165
Regulacja podwozia........................................... 220
Ręczne pochylanie............................................. 222
Ręczne składanie maszyny................................ 327
ROPA engineOil E7 10W-40.............................. 550
ROPA engineOil E9 5W-30................................ 551
ROPA gearFluid ATF.......................................... 555
ROPA gearOil GL5 75W-90 synth...................... 554
ROPA gearOil GL5 90........................................ 552
ROPA gearOil GL5 90 LS.................................. 553
ROPA hydroFluid HVLP 46................................ 549
ROPA multi temperature grease 2...................... 556
Rozkładanie/składanie części przegubowych taśmy
wyładowczej........................................................ 319
Rozkładanie zbiornika paliwowego..................... 531
R-Select........................................................ 78, 109
R-Touch.............................................................. 109
R-Transfer Basic................................................. 131
R-Transfer Professional.............................. 131, 132
R-Trim................................................................. 238
Ruszty prowadzące gwiazd sitowych................. 306
R-View................................................................ 357
Ryzyko poparzenia przez gorące nośniki/powierzchnie......................................................................... 40

S
Schowek w konsoli dachowej............................... 93
Silnik Diesla................................................ 158, 365
Siła cięcia........................................................... 247
Sito ochronne zbiorczej rury powrotnej............... 410
Skrobak............................................................... 106
Skrzynia narzędziowa......................................... 106
Stan oleju........................................................... 365
Sterowanie oświetleniem.................................... 136
Stopień talerza wyrzutnika liści opróżnianie zasobnika..................................................................... 245
Strefa zagrożenia................................................. 30
Suchy filtr powietrza wariant PSD...................... 366
Suchy filtr powietrza wariant XD......................... 370
Symbole bezpieczeństwa..................................... 28
Synchronizacja................................................... 200
Synchronizacja kierowania przegubem.............. 200
System czyszczenia spalin................................. 396
System SCR....................................................... 165
System wideo..................................................... 354
Szkic transportowy............................................... 54
Szukanie awarii na terminalu R-Touch............... 511

Ś
Ślimak liści.......................................................... 241
Ślimak zasobnika....................................... 321, 467
Środek chłodzący silnik Diesla........................... 557
Środki bezpieczeństwa w trakcie pracy z
maszyną............................................................. 106
Środki eksploatacyjne......................................... 539
Środki pomocnicze wyciągania.......................... 522
Środkowanie osi tylnych..................................... 199
Światła awaryjne................................................... 93
Światła obrysowe.................................................. 93

T
Tabela momentów obrotowych śrub i nakrętek
(Nm).................................................................... 570
Tabela przeglądów i konserwacji........................ 541
Tabela środków smarnych.................................. 548
Tabliczka znamionowa i ważne dane................... 19
Talerz wyrzutnika liści......................................... 243
Tankowanie........................................................ 383
Tankowanie AdBlue®......................................... 396
Tankowanie paliwa............................................. 383
Taśma sitowa..................................... 294, 456, 457
Taśma wyładowcza............................................. 475
Telefon części zamienne...................................... 17
Telefon serwis...................................................... 17
Tempomat........................................................... 177
Transport niskopodłogowy.................................... 55
Transport wodny................................................... 55
Tryb napęd jazdy................................................ 176
Tryb pracy "Pole"................................................ 169
Tryb pracy "Ulica"............................................... 169
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tworzenia kopców............................................... 341
Tylne koła kierowanie joystickiem....................... 208
Typ silnika............................................................. 50

U
Układ automatycznego wyłączania..................... 151
Układ centralnego smarowania.................. 350, 528
Układ chłodzenia........................................ 385, 539
Układ elektryczny............................................... 358
Układ hamulcowy............................................... 195
Układ hydrauliczny..................................... 343, 400
Układ kierowniczy w trybie pracy „Pole“............. 203
Układ kontroli gwiazd sitowych........................... 304
Układ pneumatyczny.......................................... 429
Układ sprężonego powietrza.............................. 347
Unieruchomienie................................................. 362
Uruchamianie silnika wysokoprężnego............... 161
Uruchamianie wyorywacza z ziemi....................... 98
Uruchamianie z ziemi nad przednimi kołami........ 96
Urządzenia bezpieczeństwa................................. 42
Urządzenia ochronne........................................... 42
Urządzenie napowietrzania................................ 478
Ustawianie taśmy sitowej................................... 298
Ustawianie temperatury zadanej........................ 134
utylizacja............................................................. 487
Użycie zgodne z przeznaczeniem........................ 29

W
Walce wyorywacza..................................... 278, 454
Walec czyszczący............................................... 232
Walec czyszczący............................................... 473
Wał kopiujący..................................................... 255
Wał napędowy podłogi zgarniającej................... 473
Wał ogławiacza........................................... 230, 438
Wały przegubowe Kardana z przekładni CVR do osi
kierowanych........................................................ 411
Wentylator tryb awaryjny.................................... 530
Wiszący przewód elektryczny............................. 108
Wkład bezpieczeństwa....................................... 374
Wkład filtra głównego paliwa.............................. 380
Wkład filtra paliwa na elektropompie.................. 379
Wkład filtra wstępnego paliwa............................ 380
Wkład filtrujący AdBlue®.................................... 397
Wskazania stanu:............................................... 144
Wskaźniki informacyjne...................................... 140
Wskaźniki ostrzegawcze.................................... 139
Wspomaganie rozruchu...................................... 517
Wstęp.................................................................... 17
Wybór kierunku jazdy......................................... 175
Wyciek.................................................................. 40
Wygięte palce gwiazd......................................... 310
Wyłączanie silnika wysokoprężnego.................. 162
Wyłączenie awaryjne akumulatora............. 101, 359
Wyłączniki bezpieczeństwa................................ 491
Wymiana czynnika chłodzącego................. 391, 394
Wymiana elemenów filtra ciśnieniowego............ 408
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Wymiana kół.......................................................
Wymiana oleju w silniku wysokoprężnym...........
Wyorywacz................................................. 253,
Wyorywanie........................................................
Wysokość biegu walców....................................
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Zabezpieczenie przed kamieniami..................... 273
Zagłówek.............................................................. 71
Zagrożenia na skutek wpływów mechanicznych.. 36
Zagrożenia przez układ elektryczny..................... 37
Zagrożenia przez układ hydrauliczny................... 39
Zagrożenia przez układ pneumatyczny................ 39
Zagrożenia stwarzane przez paliwa, oleje i
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Zagrożenie hałasem............................................. 39
Zakres dostawy.................................................... 60
Zarządzanie zleceniami...................................... 126
Zasilanie w paliwo.............................................. 377
Zasobnik..................................................... 317, 467
Zawory hydrauliczne........................................... 527
Zbiornik oleju hydraulicznego............................. 403
Zbiornik sprężonego powietrza........................... 348
Zdjęcie poglądowe................................................ 47
Zmiana granic ostrzegawczych.......................... 138
Zmiana kierunku obrotów walców wyorywacza...................................................... 280, 283, 283
Zmiana prędkości obrotowej silnika.................... 163
Zmiana trybu pracy............................................. 170
zmian i przebudowy.............................................. 41
zużytymi................................................................ 36

