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DEKLARACJA ZGODNOŚCI EG
W celu potwierdzenia zgodności z dyrektywą maszynową 

(dyrektywa 98/37/EG) oraz przepisami wydanymi w celu jej wprowadzenia w życie

 Firma  ROPA  Fahrzeug- und Maschinenbau GmbH
    Sittelsdorf 24
    84097  Herrngiersdorf
    Deutschland
oświadcza niniejszym jako producent, że poniżej podana maszyna:

Samojezdna maszyna do załadunku i czyszczenia buraków
Nazwa:    euro-Maus3
Typ maszyny:    e-M
od numeru seryjnego:    8**550

pod względem swojej konstrukcji i budowy w wersji dopuszczonej przez nas do ruchu jest zgodna z 
postanowieniami dyrektywy maszynowej (dyrektywa 98/37/EG) oraz krajowymi przepisami prawnymi 
wprowadzającymi ją w życie.

Dodatkowo zastosowanie dyrektywy i normy: 89/336 EWG

Niniejsza deklaracja staje się nieważna w przypadku każdej zmiany maszyny, która nie jest 
uzgodniona bezpośrednio z producentem, firmą ROPA Fahrzeug- und Maschinenbau GmbH..

Data:    31.07.2006

Podpis producenta:    Ottl Georg

Stanowisko osoby podpisującej:   Kierownik Produkcji
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Gratulujemy zakupu nowej maszyny firmy ROPA. Prosimy o dokładnie zapoznanie 
się z niniejszą instrukcją obsługi. Instrukcja jest przeznaczona w pierwszej linii dla 
osoby kierującej maszyną. Instrukcja zawiera wszystkie dane, jakie są wymagane dla 
bezpiecznej obsługi maszyny, informuje o jej bezpiecznym użytkowaniu oraz zawiera 
wskazówki dotyczące praktycznego zastosowania maszyny, jak i pomocy w nagłych 
sytuacjach oraz pielęgnacji maszyny. Konkretne wskazówki dotyczące bezpiecznej 
pracy bazują na obowiązujących w momencie przekazania instrukcji do druku 
przepisach bezpieczeństwa oraz zasadach 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 + 49 – 87 85 – 96 01 0 
Telefax  + 49 – 87 85 – 56 6 
Internet   www.ropa-maschinenbau.de 
E-Mail     Kundendienst@ropa-maschinenbau.de 

Ważne wskazówki
– Oryginalne części zamienne firmy ROPA są przygotowane specjalnie z myślą o 

zakupionej maszynie. Części spełniają 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 sprawność 
zakupionej maszyny. Producent maszyny nie ponosi odpowiedzialności za tego 
rodzaju zmiany. W przypadku dokonanych we własnym zakresie zmian w maszynie 
wygasają wszelkie roszczenia gwarancyjne! Dodatkowo może utracić ważność 
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. urządzenia radiowe lub inne urządzenia emitujące promieniowanie 
elektromagnetyczne) może dojść w rzadkich przypadkach do poważnych zakłóceń 
w pracy podzespołów elektronicznych zamontowanych w maszynie lub 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 źródło zakłóceń i zatrzymać maszynę.  
W razie potrzeby poinformować firmę ROPA lub najbliższy autoryzowany punkt 
serwisowy firmy ROPA.

Ostrzeżenie!
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– Wszelkie prace serwisowe i określone prace serwisowe w silniku mogą wykonywać 
wyłącznie przez firmy lub osoby, które są do tego wyraźnie upoważnione przez 
firmę Mercedes-Benz. Osoby lub firmy wykonujące te prace mają obowiązek 
potwierdzenia napraw w dokumentach serwisowych firmy Mercedes-Benz. Bez 
prawidłowo wypełnionych dokumentów serwisowych wygasają wszelkie roszczenia 
gwarancyjne ze strony producenta silnika.

– Producent zastrzega sobie wyraźnie prawo i bez szczególnego poinformowania 
do wprowadzania zmian technicznych, które służą poprawie produkowanych przez 
niego maszyn  zwiększających 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. Jest on umieszczony na 
tabliczce znamionowej oraz na ramie pojazdu nad tabliczką znamionową.

– Wszelkie prace konserwacyjne i pielęgnacyjne należy wykonywać zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. Należy dokładnie przestrzegać zaleceń podanych w 
niniejszej instrukcji obsługi i pamiętać o odpowiednio wczesnej wymianie części 
eksploatacyjnych lub odpowiednio wczesnym przeprowadzaniu napraw. Maszynę 
należy konserwować lub naprawiać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

– Należy skorzystać z długoletniego doświadczenia, jakie firma ROPA zebrała w 
zakresie techniki wyorywania i zbierania buraków cukrowych i zastosowała w 
zakupionej maszynie oraz prawidłowo obsługiwać urządzenie. Należy pamiętać, że 
wszelkie zaniedbania w zakresie prac konserwacyjnych i pielęgnacyjnych prowadzą 
do zmniejszenia wydajności oraz niepotrzebnej straty czasu.

– Należy zwracać uwagę na dziwne dźwięki i zlecać natychmiastowe usunięcie ich 
przyczyn przed ponownym uruchomieniem maszyny, ponieważ w przeciwnym 
wypadku może dojść do poważnych uszkodzeń maszyny i związanych z tym drogich 
napraw.

– Bezwzględnie przestrzegać obowiązujących przepisów drogowych oraz aktualnych 
przepisów BHP.

Niniejszym informujemy, że wszelkie szkody powstałe na skutek nieprzestrzegania 
zaleceń podanych w niniejszej instrukcji obsługi lub też na skutek niepełnego stoso-
wania się do nich, nie są objęte gwarancją i nie są pokrywane przez firmę ROPA. 
Chociaż niniejszy podręcznik jest dokładną instrukcją obsługi, to we własnym interesie 
należy dokładnie zapoznać się z obsługą całej maszyny.
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0.1 Tabliczka znamionowa i ważne dane
Tabliczka znamionowa  (2) w maszynie euro-Maus3 znajduje się po prawej stronie 
pojazdu, na ramie pojazdu w pobliżu przedniego koła pod numerem fabrycznym (1). 

2

1

Prosimy o wpisanie danych zakupionej maszyny do poniższego zdjęcia tabliczki 
znamionowej. Te dane będą potrzebne podczas zamawiania części zamiennych. 
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0.2 Numer seryjny silnika wysokoprężnego
Numer seryjny silnika znajduje się na górze na bloku silnika pod kolektorem 
wydechowym. 

Numer seryjny
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1 Bezpieczeństwo

1.1 Informacje ogólne
Maszyna euro-Maus3 została wyprodukowana zgodnie z obecnym stanem techniki
i sprawdzona pod kątem bezpieczeństwa pracy.
Maszyna jest zgodna z normą CE i odpowiada obowiązującym dyrektywom
europejskim dotyczącym wolnego obrotu towarami w granicach Unii Europejskiej lub
w granicach Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Wszelkie zmiany w maszynie można wprowadzać wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej
zgody ze strony producenta, ponieważ w przeciwnym wypadku następuje wygaśnięcie
praw gwarancyjnych. Poza tym może zostać unieważnione dopuszczenie do ruchu po
drogach publicznych oraz pozostałe zezwolenia, jakie otrzymała maszyna. Należy
bezwzględnie przestrzegać zaleceń podanych w niniejszej instrukcji obsługi. Producent
nie ponosi odpowiedzialności za szkody, które wynikają ze złej obsługi maszyny, użycia
niezgodnego z przeznaczeniem, nieprawidłowej lub niefachowej naprawy lub też
powstały w wyniku zaniedbań w konserwacji i pielęgnacji maszyny przez klienta.
W trakcie pracy maszyny należy zagwarantować, że maszyna będzie używana
wyłącznie w bardzo dobrym stanie technicznym, ze świadomością zagrożeń oraz
w sposób zgodny z przeznaczeniem.

1.2 Obowiązki użytkownika
Użytkownik, który będzie korzystał z maszyny, lub też osoba przez niego upoważniona,
jest zobowiązana do:
– przestrzegania obowiązujących europejskich i krajowych przepisów BHP.
– przeszkolenia operatora maszyny o szczególnych obowiązkach podczas 

bezpiecznego poruszania się po drogach publicznych. Takie szkolenie należy 
przeprowadzać każdorazowo przed początkiem każdego nowego sezonu. Po 
zakończonym szkoleniu użytkownik oraz szkolony operator maszyny powinni 
podpisać stosowne oświadczenie o zakończonym szkoleniu. Użytkownik maszyny 
ma obowiązek przechowywania tego oświadczenia przez rok.

– przeszkolenia operatora maszyny przed pierwszym użyciem maszyny w zakresie 
obsługi lub bezpiecznego obchodzenia się z maszyną. 

Formularze dla tego szkolenia znajdują się w rozdziale 9.11 na stronie 313 niniejszej
instrukcji obsługi (potwierdzenie przeprowadzonego szkolenia kierowcy). Przed
wypełnieniem formularz należy w razie potrzeby skopiować. 
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1.3 Ogólne symbole i wskazówki
W niniejszej instrukcji obsługi są stosowane poniższe symbole i wskazówki dotyczące 
bezpiecznej pracy. Ostrzegają one przed możliwymi obrażeniami u osób i szkodami 
rzeczowymi lub są wskazówkami ułatwiającymi pracę.

Niebezpieczeństwo! Ten symbol ostrzega przed bezpośrednio grożącym niebez–
pieczeństwem, które może prowadzić do śmierci lub bardzo poważnych obrażeń ciała. 
To niebezpieczeństwo może zawsze pojawić się, kiedy operator nie będzie przestrzegał 
wskazówek dotyczących obsługi i pracy, bądź też będzie to robił niedokładnie.

Ostrzeżenie! Ten symbol ostrzega przed możliwą niebezpieczną sytuacją, która może 
prowadzić do poważnych obrażeń ciała lub śmierci. To zagrożenie może pojawić się 
zawsze wtedy, kiedy operator nie będzie przestrzegał wskazówek dotyczących obsługi i 
pracy, bądź też będzie to robił niedokładnie.

Uwaga! Ten symbol ostrzega przed możliwymi sytuacjami niebezpiecznymi, które mogą 
prowadzić do poważnych obrażeń ciała oraz przed poważnymi uszkodzeniami maszyny 
i przed innymi poważnymi szkodami materialnymi. Nieprzestrzeganie tych wskazówek 
może prowadzić do utraty gwarancji. To zagrożenie może pojawić się zawsze wtedy, 
kiedy operator nie będzie przestrzegał wskazówek dotyczących obsługi i pracy, bądź też 
będzie to robił niedokładnie.

Wskazówka! Ten symbol ostrzega przed szkodami materialnymi i zwraca uwagę na 
szczególne sytuacje, co stanowi poważne ułatwienie w pracy. 

Ten symbol wskazuje na szczególnie ważne rzeczy. W przypadku stosowania się do 
tych wskazówek pracuje się bardziej komfortowo lub przyczynia się do zwiększenia 
żywotności maszyny.

1.4 Użycie zgodne z przeznaczeniem
Opisywana maszyna jest przeznaczona wyłącznie do ładowania i czyszczenia buraków 
cukrowych i podobnych płodów rolnych.
W zakresie użycia zgodnego z przeznaczeniem jest również poruszanie się po drogach 
publicznych w ramach obowiązujących przepisów ruchu drogowego. Należy do tego 
zarówno jazda do przodu, jak i jazda do tyłu. Każde inne użycie maszyny jest użyciem 
niezgodnym z przeznaczeniem i dlatego jest zabronione. Producent maszyny wyraźnie 
informuje, że nie jest ona przeznaczona do ciągnięcia przyczep, do holowania lub 
wyciągania innych pojazdów, do ciągnięcia lub do przesuwania lub do transportowania 
jakiegokolwiek innego ładunku. 

Ostrzeżenie!

Niebez- 
pieczeństwo!

Uwaga!

Wskazówka!
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1.5 Strefy zagrożenia
W trakcie pracy maszyny w strefie zagrożenia nie mogą przebywać żadne osoby.
W razie pojawienia się zagrożenia operator ma obowiązek natychmiastowego 
zatrzymania maszyny i wezwania tych osób do bezzwłocznego opuszczenia strefy 
zagrożenia. Operator może ponownie uruchomić maszynę, kiedy upewni się, że w 
strefie zagrożenia nie ma osób trzecich.
Osoby, które chcą się zbliżyć do maszyny w trakcie jej pracy, muszą poinformować o 
swoim zamiarze operatora maszyny (np. wołając lub dając odpowiednie znaki ręką), aby 
w ten sposób uniknąć nieporozumień. 
Po uruchomieniu maszyny, jako obszar zagrożenia jest uważany obszar pokazany 
na poniższym rysunku. W momencie wejścia osób trzecich do tego obszaru należy 
bezzwłocznie wyłączyć maszynę i zażądać od nich natychmiastowego opuszczenia 
strefy. Maszynę wolno uruchomić dopiero po stwierdzeniu, że w strefie zagrożenia nie 
ma nikogo.
Do stref zagrożenia mogą wchodzić wyłącznie w celu przeprowadzenia prac 
serwisowych i kontrolnych specjalnie upoważnione osoby po dokładnym wcześniejszym 
uzgodnieniu tego z operatorem maszyny. Te osoby należy jak najdokładniej 
poinformować przed wejściem do strefy zagrożenia o możliwych zagrożeniach. 
Wszystkie czynności należy przed ich rozpoczęciem uzgodnić pomiędzy operatorem 
maszyny i tymi osobami. Wszelkie prace związane z ustawianiem, konserwacją i 
kontrolą maszyny należy – jeżeli jest to technicznie możliwe – przeprowadzać zawsze 
przy wyłączonej i nieruchomej maszynie oraz wyłączonym silniku. Operator maszyny 
jest odpowiedzialny za to, aby osoby nieupoważnione nie mogły uruchomić maszyny w 
sposób przypadkowy lub wbrew wcześniejszym uzgodnieniom. 

Niebezpieczeństwo! W przypadku osób przebywających w strefie zagrożenia istnieje 
ryzyko bardzo poważnych, a nawet śmiertelnych obrażeń. Szczególnie w strefie stołu 
podbierającego osoby mogą zostać złapane za części ciała lub ubrań oraz przedmioty 
przez obracające się walce. Części ciała mogą wtedy zostać oderwane i zmiażdżone. 
Przedmioty mogą zostać wciągnięte przez walce i ulec zniszczeniu, bądź spowodować 
poważne uszkodzenia w stole podbierającym. Operator maszyny ma obowiązek 
natychmiastowego zatrzymania maszyny, kiedy inne osoby lub zwierzęta wejdą do 
strefy zagrożenia lub kiedy inne osoby będą wkładały do strefy zagrożenia przedmioty. 
Zabrania się wrzucania buraków, które nie zostały zabrane przez stół podbierający, 
rękoma lub narzędziami, w trakcie pracy maszyny. Przed przystąpieniem do prac 
konserwacyjnych i naprawczych wyłączyć silnik i wyciągnąć kluczyk ze stacyjki. 
Koniecznie przeczytać instrukcję obsługi i przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa. 
W czasie wykonywania tych czynności dochodziło w przeszłości do bardzo poważnych 
wypadków. Przebywanie pod podniesionymi częściami maszyny lub w obszarze 
rozłożenia części maszyny jest niebezpieczne i z tego powodu zabronione.

Niebez- 
pieczeństwo!
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Wszystkie miejsca maszyny stanowiące potencjalne źródło szczególnych zagrożeń 
są oznaczone dodatkowo naklejkami ostrzegawczymi (piktogramy). Piktogramy 
wskazują na możliwe zagrożenia. Stanowią one część instrukcji obsługi. Należy je 
przechowywać zawsze w czystym i czytelnym stanie. Naklejki bezpieczeństwa, które 
są uszkodzone lub nie są czytelne, należy bezzwłocznie wymienić na nowe. Znaczenie 
każdego pojedynczego piktogramu zostało objaśnione poniżej. Dodatkowo przy każdym 
piktogramie znajduje się sześciocyfrowy numer. Jest to numer zamówieniowy ROPA. 
Podając ten numer można domówić brakujący piktogram u producenta. Podana w 
nawiasach liczba jest nadrukowana na danej naklejce. Ułatwia to przyporządkowanie 
piktogramu do numeru zamówienia i do objaśnienia.

Operator maszyny powinien poinformować wszystkie osoby obecne podczas załadunku 
o możliwych zagrożeniach. W załączniku znajduje się odpowiedni formularz. W 
razie potrzeby należy go skopiować i wręczyć wszystkim osobom. Dla własnego 
bezpieczeństwa i jako ochrona przed możliwymi roszczeniami regresywnymi należy 
polecić podpisanie tego formularza w odpowiednim polu. Podpis jest potwierdzeniem 
odbioru formularza.
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355068 (39) 
Zagrożenie prądem elektrycznym! Zachować 
bezpieczny odstęp od przewodów wysokiego 
napięcia.

355078 (11)
Zagrożenie przez osuwające się elementy 
maszyny! Przebywanie w obszarze 
niebezpiecznym dozwolone tylko przy 
zamontowanym zabezpieczeniu siłowników.

355063 (33) 
Zagrożenie przez części wyrzucane w trakcie 
pracy silnika. Zachować bezpieczny odstęp!

355081 (40) 
Ryzyko wypłynięcia cieczy znajdujących się 
pod wysokim ciśnieniem. Przed przystąpieniem 
do prac konserwacyjnych i napraw przeczytać 
instrukcję obsługi i przestrzegać wskazówek 
bezpieczeństwa.

355072 (15) 
Zagrożenie przez obracające się części. 
Nie wkładać rąk do obracającego się 
silnika. Ryzyko wciągnięcia odzieży 
lub części ciała. Nie otwierać ani nie 
zdejmować zabezpieczeń w trakcie 
pracy maszyny..

355077 (25) 
Ryzyko wciągnięcia części ciała. Nie dotykać 
obracających się walców. Nie wchodzić na 
walce. Nie wchodzić na stół podbierający 
przy włączonym napędzie i pracującym 
silniku.

355064 (52) 
Ryzyko wskutek niezamierzonego 
odjechania maszyny. Przed odczepieniem 
lub odstawieniem zabezpieczyć maszynę 
podkładając pod koła kliny.

355070 (34) 
Przed przystąpieniem do prac 
konserwacyjnych i napraw wyłączyć 
silnik i wyciągnąć kluczyk ze stacyjki. 
Przeczytać podręcznik i stosować się 
do wskazówek bezp.

355071 (1)
Przed uruchomieniem maszyny 
przeczytać instrukcję obsługi i 
stosować się do wszystkich wskazówek 
bezpieczeństwa.

355069 (41) 
Ryzyko poparzenia przez gorące 
powierzchnie! Zachować bezpieczny 
odstęp od tych powierzchni!

355073 (50) 
Niebezpieczeństwo przez spadające 
części maszyny. Nie wchodzić 
do obszaru niebezpiecznego z 
podniesionymi i niezabezpieczonymi 
elementami maszyny.

355065 (37) 
Ryzyko upadku! Jazda na podestach lub 
platformach jest zabroniona.
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1.6 Naklejki bezpieczeństwa na maszynie

355080 (42) 
Ryzyko wybuchu. Zbiornik 
ciśnienia znajduje się pod 
bardzo wysokim ciśnieniem. 
Demontaż i naprawa wyłącznie 
wg wskazówek podanych w 
podręczniku.

355067 (44) 
Nie wchodzić do obszaru 
niebezpiecznego między stołem 
podbier. i maszyną.

355075 (9) 
Napęd łańcuchowy! W 
trakcie pracy napędu ryzyko 
wciągnięcia części ciała lub 
odzieży. Przed otwarciem 
pokrywy wyłączyć maszynę 
i zabezpieczyć przed 
przypadkowym włączeniem!!

355066 (21) 
Napęd paskowy! W 
trakcie pracy napędu 
ryzyko wciągnięcia 
części ciała lub odzieży. 
Przed otwarciem 
pokrywy wyłączyć 
maszynę i zabezpieczyć 
przed przypadkowym 
włączeniem!

355076 (24) 
Części maszyny wolno dotykać 
dopiero po całkowitym ich 
zatrzymaniu.

355186 (20) 
Nie wkładać rąk do 
obszarów grożących 
zgnieceniem, kiedy 
części znajdują się w 
ruchu.

15

25

4 6

25

15

15 33

na tylnej ściance

34 39 401 33

4 50

37 
6 50

37 

42

11 41 

41

615

41

42 an der Rückwand

W przypadku numerów na szarym tle odpowiednie naklejki można znaleźć również na 
przeciwnej stronie maszyny
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1.7 Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia
Należy dokładnie przestrzegać poniższych postanowień i przepisów w celu uniknięcia 
ryzyka obrażeń u osób i/lub szkód materiałowych. Poza tym należy przestrzegać 
lokalnie obowiązujących przepisów i ustaleń dotyczących bezpieczeństwa pracy oraz 
przepisów dotyczących bezpiecznego obchodzenia się z samojezdnymi maszynami 
roboczymi. Każda osoba pracująca z maszyną musi z uwagi na bezpieczeństwo 
przeczytać poniższą instrukcję obsługi i ją zrozumieć. Dodatkowo musi ona zapoznać 
się z obowiązującymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa pracy oraz ochrony 
zdrowia. W celu zagwarantowania bezpiecznej pracy z maszyną należy bezwzględnie 
przestrzegać obowiązujących przepisów ochrony zdrowia, obowiązujących państwowych 
przepisów BHP lub obowiązujących przepisów BHP innych krajów członkowskich Unii 
Europejskiej lub innych krajów, które podpisały stosowne umowy. 
Użytkownik jest zobowiązany do nieodpłatnego udostępnienia operatorowi maszyny 
obowiązujących przepisów w ich aktualnej wersji.
– Maszynę wolno używać i wykorzystywać wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem 

przy uwzględnieniu zaleceń niniejszej instrukcji obsługi.
– Maszynę należy wykorzystywać w taki sposób, aby w każdym momencie była 

zagwarantowana bezpieczna stabilność.
– Maszyna nie może pracować w zamkniętych pomieszczeniach.
– Nie wolno w sposób niedozwolony wpływać na działanie elementów obsługowych i 

nastawczych ani ich wyłączać.

1.8 Wymagania wobec personelu obsługującego i konserwującego
Maszyną mogą kierować wyłącznie osoby pełnoletnie. Dotyczy to także konserwacji 
maszyny. Te osoby powinny również:
– posiadać odpowiednie i ważne prawo jazdy (w przypadku jazdy po drogach 

publicznych),
– być cieleśnie i umysłowo zdolnymi do prowadzenia pojazdu,
– nie znajdować się pod wpływem narkotyków, alkoholu lub lekarstw, które wpływałyby 

negatywnie na reakcje operatora maszyny,
– być przeszkolone w zakresie kierowania i konserwacji maszyny i udowodnić 

użytkownikowi swoją zdolność do prowadzenia maszyny,
– być pouczone przez użytkownika maszyny o szczególnych obowiązkach w 

przypadku bezpiecznej jazdy po drogach publicznych,
– znać miejscowe uwarunkowania terenu i można od nich oczekiwać, że przekazane 

im zadania będą wykonywali prawidłowo i
– zostać upoważnione do tych zadań przez użytkownika maszyny.
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1.9 Postępowanie w razie wypadków
W razie wypadków z obrażeniami osób należy bezzwłocznie zatrzymać maszynę. 
Jeżeli jest to konieczne, należy bezzwłocznie zastosować niezbędne kroki związane 
z pierwszą pomocą, wezwać pomoc medyczną i ewentualnie skontaktować się z 
najbliższymi przełożonymi.

1.10 Postępowanie ze starymi częściami, płynami eksploatacyjnymi 
i pomocniczymi
– W przypadku kontaktu z płynami eksploatacyjnymi i pomocniczymi należy 

nosić zawsze odpowiednie ubranie ochronne, które zapobiegnie ewentualnemu 
kontaktowi ze skórą i zmniejszy taki kontakt.

– Uszkodzone, wymontowane stare części należy sortować wg podziału na materiały i 
dostarczyć do wyznaczonych przepisami punktów recyklingowych.

– Resztki olejów, smarów, rozpuszczalników lub środków czyszczących należy zebrać 
w sposób bezpieczny dla środowiska do przepisowych pojemników i przechowywać 
je do momentu zutylizowania zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami.

1.11 Pozostałe zagrożenia 
Pozostałe zagrożenia są szczególnymi zagrożeniami, których nie można usunąć 
pomimo bezpiecznej konstrukcji maszyny. Zagrożeń tych nie można rozpoznać od razu i 
mogą one stanowić źródło możliwych obrażeń lub zagrożenia dla zdrowia.
W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych zagrożeń należy bezzwłocznie zatrzymać 
maszynę i ewentualnie poinformować właściwych przełożonych. Osoba przełożona 
podejmie dalsze decyzje i zleci podjęcie odpowiednich kroków w celu usunięcia 
zagrożenia. W razie potrzeby poinformować producenta maszyny.

Personel obsługujący musi przeczytać instrukcję obsługi maszyny i ją zrozumieć.
Wszelkie prace serwisowe, które wyraźnie nie są dozwolone dla osoby obsługującej, 
mogą być wykonywane wyłącznie przez odpowiednio pouczony lub przeszkolony 
personel serwisowy. Różne czynności mogą być wykonywane wyłącznie przez 
osoby, które zostały wyraźnie upoważnione do nich przez ROPA. W przypadku 
wątpliwości należy skontaktować się z producentem, czy dana czynność może zostać 
przeprowadzona samodzielnie bez ryzyka.

Wskazówka! Formularze potwierdzające przekazanie informacji oraz pouczenie 
dotyczące bezpieczeństwa personelu obsługującego i serwisowego znajdują się 
w niniejszej instrukcji obsługi. W razie potrzeby skopiować formularze przed ich 
wypełnieniem.

Wskazówka!
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– Bezwzględnie unikać kontaktu skórnego z paliwem, olejem lub smarem! W razie 
potrzeby ubierać odpowiednie rękawice ochronne.

– Paliwo lub olej wolno przelewać wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanych 
pomieszczeniach.

Uwaga! Ryzyko zanieczyszczenia środowiska na skutek wycieków paliwa lub oleju! 
Ryzyko zanieczyszczenia ziemi lub wód gruntowych.

1.12 Zagrożenia przez wpływy mechaniczne

Niebezpieczeństwo! W przypadku pracującej maszyny istnieje zagrożenie życia przez 
obracające się walce i wiszące podzespoły. Obracające się części maszyny i odrywające 
się podzespoły mogą być przyczyną bardzo poważnych obrażeń, takich jak zgniecenia, 
oderwanie części ciała i złamania kości. W szczególnie ciężkich przypadkach obrażenia 
te mogą być śmiertelne. W trakcie załadunku w obszarze stołu podbierającego 
należy liczyć się z najwyższym zagrożeniem życia ze strony obracających się 
walców podbierających. Ochrona przed tymi zagrożeniami polega na zachowaniu 
odpowiedniego odstępu bezpieczeństwa, zachowaniu stałej uwagi oraz na noszeniu 
odpowiedniego ubrania ochronnego.

1.13 Zagrożenia przez materiały eksploatacyjne

Ostrzeżenie! Oleje, paliwa i smary mogą być przyczyną następujących obrażeń: 
– zatrucia na skutek wdychania oparów paliwa, 
– alergie wskutek kontaktu skórnego z paliwem, olejem lub smarem, 
–  ryzyko pożaru lub wybuchu wskutek palenia papierosów, stosowania ognia lub 

źródeł otwartego światła podczas prac z paliwem, olejem lub smarem.

Zapobieganie
– Podczas prac z paliwem lub olejem surowo zabronione jest palenie papierosów 

lub stosowanie źródeł otwartego światła. Oleje lub paliwa należy przechowywać 
wyłącznie w odpowiednich i przepisowych pojemnikach.

– Nie wolno wystawiać zbiornika paliwa na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
– Zbiornik paliwa przechowywać zawsze w cieniu.
– Podczas prac z paliwem należy zachować najwyższą ostrożność. Bezwzględnie 

przestrzegać obowiązujących przepisów bezpieczeństwa.
– Nasączone paliwem ubranie należy natychmiast zdjąć i przewietrzyć w odpowiednim 

miejscu.
– Nasączone paliwem lub olejem szmaty należy przechowywać w odpowiednich 

i zgodnych z przepisami pojemnikach i utylizować w sposób zgodny z ochroną 
środowiska.

– Podczas wlewania paliwa lub oleju stosować zawsze odpowiednie lejki.

Ostrzeżenie!

Uwaga!

Niebez- 
pieczeństwo!
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Środki zapobiegawcze
– Dokładnie zamykać pojemniki z paliwem lub olejami.
– Puste pojemniki utylizować zgodnie z przepisami i w nieszkodliwy sposób dla 

środowiska.
– Mieć pod ręką odpowiednie środki wiążące i w razie potrzeby użyć ich bezzwłocznie.

1.14 Zagrożenia wywołane hałasem

Ostrzeżenie! Hałas może być przyczyną utraty słuchu (głuchota), kłopotów ze słuchem, 
problemów zdrowotnych, jak zaburzenia równowagi lub świadomości, a także zakłóceń 
w pracy układu krążenia. Hałas może powodować zmniejszenie uwagi i koncentracji, 
a także zakłócać komunikację pomiędzy personelem obsługującym maszynę oraz 
światem zewnętrznym. Może dojść także do pogorszenia odbioru akustycznych 
sygnałów ostrzegawczych lub ich całkowitego niezauważenia.

Możliwe przyczyny: 
Hałas pulsacyjny (< 0,2 s; > 90 dB(A)) 
Hałasy maszyny ponad 90 dB (A)

Możliwości ochrony
Zakładać środki ochrony słuchu (wata, zatyczki do uszu, kapsułki lub
kaski); zachowywać wystarczający odstęp od pracującej maszyny.

1.15 Zagrożenia ze strony układu hydraulicznego

Ostrzeżenie! Olej hydrauliczny może powodować podrażnienia skóry. Wyciekający olej 
hydrauliczny może zanieczyszczać środowisko naturalne. W układach hydraulicznych 
panują bardzo wysokie ciśnienia i częściowo wysokie temperatury. Wyciekający 
pod ciśnieniem olej hydrauliczny może przejść przez skórę do ciała i spowodować 
bardzo poważne uszkodzenia tkanki oraz poparzenia. W przypadku niewłaściwego 
postępowania przy układzie hydraulicznym narzędzia lub części maszyny mogą zostać 
wyrzucone z dużą siłą i spowodować poważne obrażenia.

Ochrona
Kontrolować wszystkie przewody hydrauliczne regularnie pod kątem ich stanu i 
bezzwłocznie zlecać wymianę uszkodzonych przewodów odpowiednio przeszkolonemu 
personelowi. Sprawdzać przewody hydrauliczne regularnie zgodnie z uznanymi 
zasadami techniki i regionalnie obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i w 
razie potrzeby wymienić na nowe. Wszelkie prace w układzie hydraulicznym może 
wykonywać wyłącznie odpowiednio przeszkolony personel. Przed przystąpieniem do 
prac w układzie hydraulicznym należy zredukować ciśnienie w nim do zera!

Ostrzeżenie!

Ostrzeżenie!
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1.16 Zagrożenia ze strony układu pneumatycznego
W przypadku uszkodzeń w układzie pneumatycznym może dojść do niespodziewanego 
opadnięcia podniesionych tablic ostrzegawczych przy zgarniaczu pozostałości i 
spowodowania poważnych obrażeń u osób znajdujących się w tym obszarze.  
W przypadku awarii w układzie pneumatycznym należy jak najszybciej wyłączyć 
maszynę i zlecić usunięcie usterki właściwemu serwisowi, który ma odpowiednie 
doświadczenie w naprawach układów pneumatycznych.

1.17 Wskazówki bezpieczeństwa dotyczące obchodzenia się  
z akumulatorami kwasowymi
– Bezwzględnie zabronione jest stosowanie otwartych źródeł ognia, iskrzenie, palenie 

papierosów i otwarte źródła światła. Należy unikać iskrzenia na skutek podłączania 
i odłączania odbiorników elektrycznych lub urządzeń pomiarowych bezpośrednio 
do klem akumulatorów. Przed podłączeniem i odłączeniem klem wyłączyć główny 
wyłącznik akumulatorów. W pierwszej kolejności należy zdjąć przewód masy. 
Unikać zwarcia na skutek niewłaściwego podłączenia i prac z kluczem płaskim. Nie 
zdejmować bez potrzeby osłon biegunów. Przy podłączaniu kabel masy podłączać 
na końcu.

– Ubierać okulary ochronne/maskę ochronną!
– Kwasy i akumulatory przechowywać z dala od dzieci!
– Akumulator zawiera żrące kwasy. Należy ubierać odpowiednie ubranie ochronne 

oraz kwasoodporne rękawice gumowe. Nie przechylać akumulatora, z otworów 
odpowietrzających może wypłynąć kwas.

– Stosować się do wskazówek producenta akumulatora.

Niebezpieczeństwo wybuchu! Zalecana jest zwiększona ostrożność po dłuższej 
pracy lub w przypadku ładowania przy użyciu prostownika. Podczas ładowania może 
powstawać bardzo wybuchowy gaz. Należy zapewnić wystarczającą wentylację 
pomieszczenia. Akumulatory kwasowe ładować wyłącznie dozwolonym prądem 
ładowania.

Niebez- 
pieczeństwo!
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1.18 Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa ogrzewania 
postojowego (opcja)
– Z powodu ryzyka zatrucia i uduszenia nie wolno korzystać z ogrzewania 

postojowego (również w trybie wyboru czasowego lub startu zdalnego) w 
zamkniętych pomieszczeniach (np. w garażach lub warsztatach bez instalacji 
wyciągającej spaliny).

– Na stacjach paliwowych należy wyłączyć ogrzewanie postojowe z powodu ryzyka 
wybuchu.

– W miejscach, gdzie zbierają się palne opary lub pył (np. w pobliżu magazynów 
paliwa, pyłu węglowego, drewnianego lub magazynów zboża lub podobnych), 
ogrzewanie postojowe należy wyłączyć z uwagi na ryzyko wybuchu.

– Najpóźniej na początku okresu grzewczego należy zlecić kontrolę nagrzewnicy 
specjalistycznemu warsztatowi.

– W przypadku dłużej utrzymującego się, silnego dymu, dziwnych hałasów w trakcie 
spalania lub zapachu paliwa należy bezzwłocznie wyłączyć nagrzewnicę wyciągając 
bezpiecznik. Można ją włączyć dopiero po kontroli przez personel, który został 
przeszkolony do takich prac przez Webasto.

– Jako paliwo należy stosować paliwo zalecane przez producenta pojazdu. Wolno 
używać wyłącznie olej napędowy.

– Temperatura w pobliżu nagrzewnicy nie może przekraczać 120 °C (temperatura 
magazynowa). W przypadku przekroczenia temperatury mogą wystąpić uszkodzenia 
w układzie elektronicznym.
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2 Jazda drogowa
Maszyna euro-Maus3 jest uznawana na obszarze Unii Europejskiej za samojezdną 
maszynę roboczą. Taki rodzaj pojazdu podlega specjalnym postanowieniom i przepisom, 
mogą się one różnić w poszczególnych krajach. W przypadku różnych krajów mogą 
dochodzić do tego różnice w poszczególnych przepisach, które są ustalane przez 
właściwe miejscowe urzędy ds. komunikacji. Na indywidualne życzenie użytkownika 
maszyna euro-Maus3 może zostać również dopuszczona jako pojazd.
W takim przypadku obowiązują częściowo inne przepisy niż te zaprezentowane 
poniżej. Użytkownik ma obowiązek w każdym przypadku wyposażenia maszyny euro-
Maus3 w wymagane regionalnymi przepisami urządzenia i środki pomocnicze służące 
bezpiecznej jeździe, np. trójkąt ostrzegawczy, światła ostrzegawcze oraz utrzymywania 
ich stale w sprawnym technicznie stanie.

Wskazówka! Firma ROPA informuje wyraźnie, że operator oraz właściciel maszyny 
euro-Maus3 są zawsze osobiście odpowiedzialni za zachowanie odpowiednich 
przepisów i postanowień właściwych urzędów ds. komunikacji.

Przed rozpoczęciem jazdy po drogach publicznych na terenie Niemiec
obowiązują następujące zasady:
– Wysięgnik wyładowczy należy ustawić w pozycji transportowej (śrubę ograniczającą 

na ramieniu wysięgnika dokręcić do oporu).
– Podnieść stół podbierający do góry do oporu.
– Obie części boczne stołu podbierającego należy podnieść i zabezpieczyć z każdej 

strony łańcuchem.
– Wsunąć stopy podporowe całkowicie do obrysu pojazdu.
– Ustawić zgarniacz pozostałości w pozycji środkowej, poziomo i wciągnąć aż do 

mimośrodu.
– Końcówkę zgarniacza obrócić poprzecznie do kierunku jazdy.

euro-Maus3 w pozycji do jazdy drogowej

Wskazówka!
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– Wyłączyć wszystkie reflektory robocze.
– Maszynę należy oczyścić tak, aby:
 - nie był przekroczony dopuszczalny ciężar całkowity,
 - były widoczne wszystkie tablice ostrzegawcze,
 - wszystkie kierunkowskazy i oświetlenie pojazdu były czyste i w pełni sprawne.
– Sprawdzić bezpieczeństwo pracy i ruchu pojazdu, w szczególności dotyczy to 

układu kierowniczego i oświetlenia, w razie potrzeby naprawić;
– Opuścić dodatkową oś (TYLKO, kiedy maszyna euro-Maus3 jest wyposażona w 

dodatkową oś) przed jazdą po drogach publicznych.
– PRZED opuszczeniem dodatkowej osi należy bezwzględnie upewnić się, że w 

obszarze tylnej osi nie ma żadnych osób!

Klawisz = podnoszenie
Klawisz = opuszczanie

Nie wolno używać osi w trakcie jazdy w terenie i zawsze należy ją podnosić. Sobald W 
przypadku zmiany z trybu Zając na tryb Żółw następuje opuszczenie dodatkowej osi i
na kolorowym terminalu pojawia się następujący symbol . 
Aby podnieść lub opuścić oś dodatkową, należy wybrać przełącznikiem obrotowym na
panelu obsługi pozycję 9.
Po opuszczeniu dodatkowej osi na kolorowym terminalu pojawia się następujący symbol
Przy podniesionej dodatkowej osi pojawia się na kolorowym terminalu następujący
symbol .

– Wsunąć zbiornik paliwa do linii środkowej pojazdu i zablokować.
– Zwolnić odciążenie wahadłowe tylnej osi.
– Włączyć tryb pracy Zając II.
– Zablokować fotel operatora w kierunku jazdy.
– Koła w tylnej osi ustawić do jazdy na wprost.
– Zablokować sterowanie tylnej osi (główny włącznik sterowania wyłączyć).
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W trakcie jazdy po drogach publicznych należy włączyć oświetlenie obrysowe pojazdu 
niezależnie od pory dnia.
Jako samojezdna maszyna robocza z dopuszczalną maksymalną prędkością  
20 km/h euro-Maus3 nie podlega obowiązkowi dopuszczenia do ruchu oraz 
obowiązkowi umieszczania tablic rejestracyjnych. Jednak po lewej stronie maszyny 
należy zamocować tablicę, na które będą umieszczone w sposób trwały i czytelny 
następujące informacje: 
– Imię i nazwisko właściciela oraz jego kompletny adres.

W wersji z maksymalną dopuszczalną prędkością 25 km/h maszyna euro-Maus3 
podlega obowiązkowi dopuszczenia do ruchu oraz oznakowania. Dodatkowo pojazd 
należy ubezpieczyć przed szkodami zgodnie z regionalnie obowiązującymi przepisami.
W przypadku obu wariantów należy zawsze spełnić następujące zalecenia: 
– Kierujący pojazdem powinien otrzymać pomoc dodatkowej osoby, która będzie 

udzielała mu wskazówek w trakcie jazdy, w sytuacjach, kiedy nie będzie zagwaran-
towane bezpieczne operowanie pojazdem (np. na skrzyżowaniach i zwężeniach, 
podczas cofania oraz przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych).

– Operatorem i osobą pomocniczą powinny być wyłącznie osoby zaznajomione 
z topografią trasy, które posiadają odpowiednie doświadczenie i można na nich 
polegać. 

– Pojazdem po drodze publicznej może kierować wyłącznie operator posiadający 
odpowiednie i ważne prawo jazdy. Oprócz ważnego prawa jazdy powinien on 
posiadać przy sobie również ogólne zezwolenie do ruchu dla maszyny euro-Maus3 
oraz ważne specjalne zezwolenie.

– Nie wolno przewozić żadnych osób na platformie przed kabiną operatora oraz w 
samej kabinie.

– Użytkownik maszyny lub osoba przez niego upoważniona ma obowiązek pouczenia 
każdego operatora przed jazdą o zasadach bezpiecznego poruszania się po 
drogach publicznych. Operatorzy muszą potwierdzić pisemnie takie pouczenie. 
Użytkownik maszyny ma obowiązek przechowywania potwierdzeń przez okres 
przynajmniej 1 roku. 

– Druk takiego pouczenia znajduje się w rozdziale 9. ROPA zaleca skopiowanie druku 
przed jego wypełnieniem.

– Jak wspomniano, miejscowy urząd ds. komunikacji może wprowadzić dodatkowe 
przepisy, które będą odbiegały od podanych powyżej przepisów.  
Obowiązkiem użytkownika pojazdu i operatora 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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Typ pojazdu: e-M3

Obowiązuje od serii: 2006

Typ silnika Daimler Chrysler: Mercedes Benz OM926LA E3A/2

Certyfikat: E 3A/2

Stopień zakwalifikowania spalin: Euromot 3a

Norma spalinowa: 97/68/EG Stopień 3a

Moc: 220 kW przy 2200 obr./min

Maks. moment obrotowy: 1200 Nm / 1300 - 1600  obr./min

Obroty znamionowe: 2200 obr./min 

Rodzaj napędu: Silnik wysokoprężny, czterosuwowy, wtrysk bezpośredni

Pojemność: 7.201 cm³

Napęd jezdny: Płynny hydrostatyczny w trzech trybach pracy

Tryb jazdy „Żółw I“:
Tryb pracy „Zając I“:

„Zając II“:

0 - 0,7 km/h
0 - 10,3 km/h
0 - 20 km/h (lub 25 km/h)

Dwie mechanicznie napędzane osie z blokadą mechanizmu różnicowego
Odciążenie wahadłowe osi z tyłu. Dodatkowa oś (standardowo w RFN; opcja w innych krajach)

Ciężar pustego pojazdu zależnie
od wariantu wyposażenia:

24.700 kg do 26.550 kg

Dopuszczalny ciężar całkowity: Patrz tabliczka znamionowa

Pojemność zbiornika paliwa: 1340 l

Zużycie paliwa: 0,12 - 0,20 l / na załadowaną tonę 
Średnio w sezonie 20 l/h

Opony przód i tył: 710/75 R34 178A8

Dodatkowa oś (opcja): 235/75 R17,5

3.2 Dane techniczne
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Typ pojazdu: e-M3

Wydajność podczas załadunku: Przeciętnie ok. 200 t/h

Alternatory: 2 x 100 A

Napięcie pokładowe: 24 V

Pojemność akumulatorów: 2 x 143 Ah

Długość (pozycja do jazdy drogowej): 13350 mm

Szerokość: 3000 mm

Wysokość (pozycja do jazdy drog.): 4000 mm

Poziom hałasu (przejeżdżanie): 83,6 dB (A)

Chłodziwo w klimatyzacji: R134a

Ilość chłodziwa w klimatyzacji ok.: 1,7 kg
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3.3 Szkic transportowy dla transportu euro-Maus3 na naczepie 
niskopodwoziowej
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Przednia oś z przodu Przednia oś z tyłu

Tylna oś

Przednia oś z tyłu

3.4 Punkty mocujące w przypadku transportu na naczepie 
niskopodwoziowej

Mocowanie łańcuchem

Transport zgodny z przepisami przy użyciu specjalnej naczepy 
niskopodwoziowej (producent Goldhofer)
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3.5 Szkic transportowy dla załadunku euro-Maus3 na statek
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Wymiana kół
− W trakcie prac przy oponach należy pojazd bezpiecznie ustawić i zabezpieczyć 

przed odjechaniem (kliny pod kołami).
− Prace przy oponach i kołach może wykonywać wyłącznie odpowiednio 

wyspecjalizowany personel przy użyciu odpowiednich narzędzi montażowych!
− Po każdej zmianie koła sprawdzić, czy nakrętki mocujące są dokręcone!  

Momenty dokręcania nakrętek zgodnie z tabelą

3.6 Punkty podparcia podczas wymiany kół
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4  Opis ogólny

4.1  Działanie
Maszyna euro-Maus3 jest samojezdną maszyną roboczą przeznaczoną do zbierania, 
czyszczenia i załadunku buraków cukrowych z pryzm znajdujących się na polu.
Zbiór buraków jest realizowany za pośrednictwem zespołu walców. Pierwszy 
walec, walec podbierający, pracuje zanurzony kilka centymetrów w ziemi, podbiera 
buraki cukrowe i przenosi je za pośrednictwem walca czyszczącego na dwa walce 
transportujące. Walce transportujące są odpowiedzialne za transport buraków na 
zewnątrz. Do walców transportujących są zamocowane palce. Palce czyszczą 
wstępnie buraki i transportują je do znajdujących się za nimi czterech obracających się 
w przeciwnym kierunku walców czyszczących. Prędkość przednich i tylnych walców 
można ustawiać osobno. Można również zmieniać kierunek obrotów walców. Awarie w 
pracy spowodowane zakleszczonymi kamieniami są rozpoznawane i usuwane przez 
maszynę w dużym stopniu automatycznie.
Przy pomocy zgarniacza pozostałości, którym kieruje się przy pomocy joysticka 
w kabinie kierowcy, można w razie potrzeby wciągnąć ostatnie buraki na walce 
podbierające.
Nie ma potrzeby wykonywania tej pracy ręcznie.
Na walcach z przodu przy maszynie następuje oczyszczanie główne. Przeciwny 
kierunek obrotu walców pozwala na usunięcie ziemi, chwastów i innych zanieczyszczeń. 
Dalsze oczyszczanie jest realizowane zależnie od wyposażenia za pośrednictwem 
taśmy sitowej lub oczyszczacza walców, który transportuje buraki do wysięgnika 
wyładowczego. Wysięgnik przekazuje buraki na pojazd transportujący.

4.2  Zakres dostawy
Wraz z maszyną  euro-Maus 3 dostarczana jest gaśnica, apteczka pierwszej pomocy, 
dwa kliny do podkładania pod koła i zestaw narzędzi z pakietem małych części. 
Apteczka znajduje się w kabinie operatora, natomiast gaśnica na szafce centralnego 
układu elektrycznego. Z kolei skrzynka narzędziowa z zestawem narzędzi znajduje się w 
bocznym schowku przed zbiornikiem oleju napędowego, tutaj jest umieszczony pakiet z 
częściami zamiennymi.
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5 Elementy obsługi

5.1 Kolumna kierownicy

Niebezpieczeństwo! Ryzyko śmiertelnych obrażeń podczas zmian ustawienia kolumny 
kierownicy podczas jazdy. Maszyna może wymknąć się spod kontroli w trakcie zmiany 
ustawiania kolumny i spowodować bardzo poważne uszkodzenia. Dlatego nigdy nie 
wolno zmieniać ustawienia kolumny kierownicy podczas jazdy!

Śruba zaciskowa (1) ustawienia nachylenia 
Poluzować śrubę zaciskową (1) i ciągnąc lub pchając ustawić kolumnę kierownicy 
w wybranej pozycji. Ponownie mocno dokręcić śrubę mocującą (1). Sprawdzić, czy 
kolumna jest prawidłowo unieruchomiona w wybranej pozycji.

1

Niebez- 
pieczeństwo!
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5.1.1 Przełącznik zespolony przy kierownicy

– Nacisnąć dźwignię w prawo: kierunkowskaz praw (R)
– Nacisnąć dźwignię w lewo: kierunkowskaz lewy  (L)
– Dźwignia w górę/w dół: światła drogowe/światła długie/  

klakson świetlny  (F)
– Przycisk na końcu dźwigni: klakson  (H)
– Przełącznik przesuwny przed klaksonem: spryskiwacz do szyb (W)
– Ustawić element przełączający w pierwszej pozycji:  

czasowe włączanie wycieraczek z przodu (S).  
Czas włączania wycieraczek ustawia się na kolorowym  
terminalu w menu „Ustawienia podstawowe“, wiersz  
„Czas włączenia wycieraczek”

– Obrócenie elementu przełączającego do drugiej pozycji:  
tryb pracy ciągłej wycieraczek z przodu (S).

Aby uniknąć uszkodzenia silnika wycieraczek, wycieraczki nie powinny przesuwać się 
po suchych szybach.

Wskazówka!
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5.2 Fotel operatora

5.2.1 Obracanie kokpitu
Obracany fotel operatora jest wyposażony w pneumatyczny hamulec. Hamulec 
obsługuje się przy użyciu przełącznika (20) na lewym joysticku. Dzięki temu operator 
może znaleźć dla siebie najlepsze ustawienie fotela oraz prawidłową pozycję za 
kierownicą. Dodatkowa blokada mechaniczna blokuje zawsze fotel operatora w trakcie 
jazdy po drodze w przepisowo zalecanej pozycji.

Ostrzeżenie! W przypadku jazdy po drodze fotel operatora należy zabezpieczyć 
przed przypadkowym obróceniem przy pomocy mechanicznej blokady fotela. Nie 
wolno zmieniać ustawienia fotela operatora w trakcie jazdy, ponieważ wiąże się to ze 
zwiększonym ryzykiem wypadku oraz ryzykiem odniesienia obrażeń.

Mechaniczna blokada fotela dla jazdy drogowej

Fotel operatora blokuje się (pojedyncze naciśnięcie) lub zwalnia (hamulec fotela, 
ponowne naciśnięcie) klawiszem (20) (klawisz klamkowy) z przodu na lewym joysticku

20

Ostrzeżenie!
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Ustawianie wagi operatora
Wagę operatora należy ustawiać przy stojącym 
pojeździe i obciążonym fotelu operatora 
poprzez krótkie pociągnięcie dźwigni do 
automatycznego ustawiania wagi i wysokości 
(strzałka). Fotel ustawia się spokojnie siedząc 
na nim. 
Aby uniknąć obrażeń, przed każdym 
uruchomieniem pojazdu należy sprawdzić i 
ustawić indywidualne parametry dla danego 
operatora.

5.2.2 Ustawianie fotela operatora
Wskazówki bezpieczeństwa:
– Aby uniknąć urazów pleców, fotel operatora należy ustawić do indywidualnej wagi 

operatora przed każdym uruchomieniem pojazdu oraz w przypadku każdej zmiany 
operatora.

– Aby uniknąć obrażeń, nie można przechowywać w obszarze kołysania się fotela 
operatora żadnych przedmiotów.

– Aby uniknąć zagrożeń związanych z wypadkami, przed każdym uruchomieniem 
pojazdu należy sprawdzić, czy ustawienia są prawidłowo zabezpieczone.

– Nie wolno obsługiwać mechanizmów ustawczych fotela operatora w trakcie pracy 
maszyny.

– W przypadku odchylonego oparcia mechanizm ustawiania kąta nachylenia 
można obsługiwać tylko, kiedy będzie ono podparte np. ręką. W przypadku 
niezastosowania się do powyższego zalecenia pojawia się ryzyko obrażeń wskutek 
niebezpiecznego powrotu oparcia do przodu.

– Każda zmiana stanu fabrycznego fotela operatora (np. poprzez zastosowanie 
nieoryginalnych części zamiennych oraz uzupełniających firmy Grammer) może 
spowodować zmianę sprawdzonych parametrów bezpieczeństwa fotela. Mogą one 
mieć negatywny wpływ na działanie fotela operatora i bezpieczeństwo operatora. Z 
tego powodu każda zmiana konstrukcyjna fotela operatora musi uzyskać stosowne 
dopuszczenie ze strony firmy Grammer.

– Wszystkie połączenia skręcane należy sprawdzać regularnie pod kątem 
prawidłowego montażu. Kołyszący się fotel może świadczyć o poluzowanych 
połączeniach skręcanych lub innych uszkodzeniach. W przypadku stwierdzenia 
jakichkolwiek zmian w działaniu fotela (np. resorowanie), należy skontaktować się z 
właściwym serwisem w celu usunięcia przyczyny.

– Fotel operatora może być montowany, konserwowany i naprawiany wyłącznie przez 
odpowiednio wyspecjalizowany personel.

W przypadku nieprzestrzegania istnieje zagrożenie dla zdrowia operatora oraz pojawia 
się podwyższone ryzyko wypadku.
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Ustawianie wysokości fotela operatora
Wysokość fotela można ustawiać płynnie przy pomocy 
funkcji napełniania powietrza. Wysokość fotela można 
zmieniać ciągnąc lub naciskając do końca dźwignię regulacji 
(strzałka). W trakcie tej operacji fotel dochodzi do górnej 
lub dolnej pozycji końcowej i następuje automatyczne 
dopasowanie wysokości w celu zapewnienia minimalnej drogi 
amortyzującej. Aby uniknąć uszkodzeń, kompresor należy 
uruchamiać na maksymalnie 1 minutę.

Ustawianie głębokości siedziska
Głębokość siedziska można dopasowywać do indywidualnych 
wymagań operatora. W celu ustawienia głębokości siedziska 
podnieść prawy klawisz (strzałka). Żądaną pozycję ustawia 
się przesuwając jednocześnie siedziskiem do przodu lub do 
tyłu.

Ustawianie nachylenia siedziska
Nachylenie wzdłużne siedziska można dopasowywać 
indywidualnie do operatora. W celu ustawienia podnieść 
zielony klawisz (strzałka). Żądaną pozycję wybiera się 
poprzez jednoczesne obciążanie i odciążanie siedziska.

Ustawienie wzdłużne bez wspornika z dźwignią 
nastawczą
Fotel można ustawiać wzdłużnie po pociągnięciu dźwigni 
blokującej do góry. Dźwignia musi zostać unieruchomiona 
w wybranej pozycji. Po zablokowaniu nie wolno przesuwać 
fotela operatora do innej pozycji.
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Zagłówek
Zagłówek można dopasowywać indywidualnie na 
wysokość wyciągając go do góry, aż do momentu dojścia 
do ogranicznika. Kąt nachylenia zagłówka można również 
zmieniać nachylając zagłówek do przodu lub do tyłu. 
Zagłówek można wyciągnąć z fotela.

Ustawianie wzdłużne fotela ze wspornikiem z dźwignią 
nastawczą
Mechanizm ustawiania wzdłużnego zostaje zwolniony po 
pociągnięciu dźwigni blokującej do góry. Dźwignia musi 
zostać unieruchomiona w wybranej pozycji. 
Po zablokowaniu nie wolno przesuwać fotela operatora do 
innej pozycji.

Podłokietniki
Podłokietniki można w razie potrzeby odchylać do tyłu i 
dopasowywać indywidualnie na wysokość.
Aby zmienić ustawienie wysokości podłokietników należy 
zdjąć okrągłą osłonkę (strzałka).
Odkręcić śrubę sześciokątną (rozmiar klucza 13 mm), 
ustawić podłokietniki w żądanej pozycji i ponownie dokręcić 
nakrętki. Założyć osłonkę na nakrętkę.

Podparcie lędźwi
Obracając pokrętłem w lewo lub w prawo można zmieniać 
zarówno wysokość, jak i grubość wybrzuszenia w 
oparciu tylnym i w ten sposób dopasować ustawienie do 
indywidualnych wymagań. Dzięki temu można poprawić 
komfort siedzenia, jak i wydajność operatora.
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Pielęgnacja fotela
Brud może wpływać negatywnie na działanie fotela. 
Dlatego należy utrzymywać go w czystym stanie! Pokrycie 
fotela można szybko i łatwo zdejmować ze stelaża, co 
zdecydowanie ułatwia pielęgnację 
i wymianę. W trakcie czyszczenia powierzchni pokryć należy 
unikać ich zbytniego zwilżania. Dostępne w sklepach środki 
do czyszczenia tapicerki lub tworzywa sztucznego należy 
sprawdzić pod kątem ich działania najpierw na niewielkiej, 
niewidocznej powierzchni

Resorowanie horyzontalne
W określonych warunkach pracy wskazane jest włączenie 
resorowania horyzontalnego. Resorowanie pozwala na 
lepszą amortyzację wstrząsów w kierunku jazdy przez fotel 
operatora.
Pozycja 1 = resorowanie horyzontalne włączone
Pozycja 2 = resorowanie horyzontalne wyłączone

Ustawianie kąta nachylenia oparcia
Kąt nachylenia oparcia zmienia się przy pomocy dźwigni 
blokującej (strzałka). Dźwignia blokująca musi zostać 
zablokowana w wybranej pozycji. Po zablokowaniu nie wolno 
zmieniać ustawienia oparcia.

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

Uwaga! Zwiększone niebezpieczeństwo spowodowane szybko powracającym 
oparciem! Przytrzymać oparcie ręką przed zmianą ustawienia.

Uwaga!
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5.3 Elementy obsługi na podłodze kabiny operatora

Przycisk 
otwierający klapę 
inspekcyjną

Przełącznik nożny 
kierunku patrzenia 
do przodu

Pedał jazdy

Pedał hamulca

Przełącznik 
nożny
kierunku jazdy
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5.4.1 Pole przełączników 1

5.4 Konsola obsługi z prawej strony
Dokładnie wyjaśnienia znajdują się w rozdziale 6 „Obsługa“.
Konsola jest podzielona na różne pola obsługi:
(1) pole przełączników 1
(2) część obsługowa
(3) stacyjka (patrz strona 103)
(4) pole przełączników  2 
(5) pole przełączników  3
(6) pole przełączników  4 
(7) joystick z rączką wielofunkcyjną
(8) kolorowy terminal

1

2 3 4

5

67

8

1 Główny włącznik układu sterowania
  – przełącznik ustawiony w dół  

 = odblokowany: sterowanie  
 tylną osią. 
– przełącznik ustawiony do góry  
 = zablokowany: sterowanie tylną  
 osią jest zablokowane  
 (patrz strona 117)

2 Kontrola kierunkowskazów
3 Kontrola świateł drogowych
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(1) przełączanie trybu pracy Żółw/Zając: patrz strona 106

(2) ) przełączanie bieg I. / II.:  patrz strona 106

(3) ) blokada dyferencjału przedniej osi WŁ / WYŁ: patrz strona 107

(4) blokada dyferencjału tylnej osi WŁ / WYŁ: patrz strona 107

(5) ) spryskiwacz (opcja) WŁ / WYŁ/ TRYB AUTOMATYCZNY: patrz strona 158.

(6) ) klimatyzacja WŁ / WYŁ: patrz strona 98

(7)  klawisz: 
Tym klawiszem wykonuje się poszczególne funkcje lub zwiększa prędkości, które 
zostały wybrane przełącznikiem obrotowym.

(8) klawisz: 
Tym klawiszem wykonuje się poszczególne funkcje lub zmniejsza prędkości, które 
zostały wybrane przełącznikiem obrotowym.

5.4.2 Część obsługowa

7

2

4

3

1

9

8

5

6
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(9) Przełącznik obrotowy z 12 pozycjami do wyboru:
 Pos. 6: Wysuwanie zbiornika paliwa: 

 Patrz strony 130, 151. 
 Nacisnąć klawisz = w lewo, 
 Nacisnąć klawisz = w prawo.

 Pos. 5: Wolna

 Pos. 4: Ustawianie hamulca buraków (tylko w przypadku opcji z  
  doczyszczaniem walcowym): patrz strona 141. 
 Nacisnąć klawisz = = wyhamowanie większej ilości buraków, 
 Nacisnąć klawisz = wyhamowanie mniejszej ilości buraków.

 Pos. 3: Prędkość doczyszczania: patrz strona 139 
 Nacisnąć klawisz == ostrożniej, 
 Nacisnąć klawisz = agresywniej.

 Pos. 2: Obroty czterech walców czyszczących stołu podbierającego:  
  patrz strona 143 
 Nacisnąć klawisz = wolniej, 
 Nacisnąć klawisz = szybciej.

 Pos. 1: Obroty walców podbierających patrz strona 144. 
 Nacisnąć klawisz = wolniej, 
 Nacisnąć klawisz = = szybciej.

 Pos. 7: Blokada zbiornika paliwa: patrz strona 130 
  Nacisnąć klawisz = blokowanie zbiornika, 
  Nacisnąć klawisz = odblokowanie zbiornika.

 Pos. 8: Osłona: patrz strona 152. 
  Nacisnąć klawisz = opuszczenie,  
  Nacisnąć klawisz = podniesienie.

 Pos. 9: Oś dodatkowa (opcja) do góry / w dół: spatrz strona 36. 
  Nacisnąć klawisz = oś w dół,  
  Nacisnąć klawisz = oś do góry.

 Pos. 10: Tempomat prędkości zadanej: patrz strona 112. 
  Nacisnąć klawisz = wolniej, 
  Nacisnąć klawisz = szybciej.

 Pos. 11: Ustawianie temp. klimatyzacji: patrz strona 98. 
  Nacisnąć klawisz = zmniejszenie temp. zadanej, 
  Nacisnąć klawisz = zwiększenie temp. zadanej.

 Pos. 12: Obroty dmuchawy regulacji wentylacji: patrz strona 98 
  Ustawianie klawiszem /  
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5.4.3 Pole przełączników 2

5.4.4 Pole przełączników 3

(1) przełącznik trybu szybkich obrotów wysięgnika / pasa dennego, patrz strona 138
(2) przełącznik zmiany kier. obrotów napędu wentylatora, patrz strona 199
(3) gniazdo dla pamięci USB 
(4) przełącznik wł./wył. odciążenia wahadłowego osi, patrz strona 124
(5) przełącznik osi wahadłowej, obciążenie prawa/lewa strona, patrz strona 131

Po włożeniu karty pamięci USB na ekranie powinien pojawić się następujący komunikat: 
“Karta pamięci USB jest gotowa do pracy”. Operator potwierdza komunikat naciskając 
na pokrętło. W przypadku nie pojawienia się komunikatu należy bezzwłocznie wyciągnąć 
kartę z gniazda. Karta pamięci USB jest niekompatybilna i nie wolno jej podłączać do tej 
maszyny. Kompatybilne karty pamięci USB można dostać w firmie ROPA pod numerem 
katalogowym 320706.

1 2

34

5

Światła awaryjne

Przełącznik światła postojowe / światła drogowe
W górze: wył 
Po środku: światła postojowe 
Na dole: światła postojowe i światła drogowe

5 Elementy obsługowe

66Rozdział 5 
Elementy obsługowe 



(1) Wyłącznik awaryjny 
Tym wyłącznikiem wyłącza się wszystkie napędy – z wyjątkiem silnika 
wysokoprężnego. 
Dotyczy pojazdów od numeru ramy 8**561: W celu odblokowania obrócić wyłącznik 
awaryjny o ¼ obrotu w kierunku ruchu wskazówek zegara.

(2) Skręcanie tylną osią w prawo/w lewo (tylko w trybie pracy Żółw).
(3) Hamulec parkingowy 

5.4.5 Pole przełączników 4

1 32
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5.4.6 Prawy joystick z uchwytem wielofunkcyjnym
Prawym joystickiem można w wygodny sposób jedną ręką sterować wieloma funkcjami 
maszyny euro-Maus3 bez odwracania uwagi operatora. W celu lepszej orientacji na 
bocznej szybie kabiny umieszczono naklejki ze schematycznym przeglądem wszystkich 
funkcji sterowanych za pomocą prawego joysticka. 

Klawisz krzyżakowy (1) do przodu / do tyłu
     DO PRZODU opuszczanie stołu podbierającego
     DO TYŁU podnoszenie stołu podbierającego

Klawisz krzyżakowy (1) w lewo /w prawo 
TYLKO w trybie pracy Zając 
Na prawym joysticku przesuwając w prawo/w lewo klawisz krzyżakowy (1) 
można ustawiać między jazdą z ręczną regulacją obr. silnika  (w lewo) i jazdą 
automatyczną  (w prawo). W celu przełączenia klawisz (1) należy przesunąć w 
odpowiednim kierunku i przytrzymać przez chwilę w pozycji końcowej (patrz strona 
104).

1
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Klawisz krzyżakowy (1) w lewo / w prawo 
TYLKO w trybie pracy Żółw 
Wybór kierunku załadunku lewa / prawa strona. W tym celu przesunąć klawisz w 
odpowiednim kierunku i przytrzymać przez chwilę w pozycji końcowej (patrz strona 128).

 W LEWO   kierunek załadunku w lewo (sam. ciężarowy stoi  
     z lewej strony maszyny euro-Maus3)

 W PRAWO   kierunek załadunku w prawo (sam. ciężarowy stoi  
     z prawej strony maszyny euro-Maus3)

 Jeżeli klawisz (1) zostanie przesunięty w lewo/prawo i na chwilę przytrzymany, to 
następuje każdorazowo zmiana kierunku obrotów dużego wieńca obrotowego.

Klawisz (2) napędu jezdnego do przodu 
Naciskając ten klawisz włącza się napęd jezdny do przodu w trybie jazdy Żółw. 
Ponowne naciśnięcie na ten klawisz zatrzymuje napęd jezdny (patrz strona 114).

Klawisz (3) napędu jezdnego do tyłu 
Tym klawiszem włącza się napęd jezdny do tyłu w trybie pracy Żółw. Jest on 
włączony tak długo, jak długo jest wciśnięty klawisz. Kiedy maszyna euro-Maus3 
znajduje się w trakcie jazdy do przodu, zatrzymanie jazdy w tym kierunku następuje 
po naciśnięciu tego klawisza (patrz strona 114).

Klawisz krzyżakowy (4) stóp podporowych 
DO PRZODU W LEWO podniesienie stopy z lewej strony 
     (= walce podbieraj. pracują głębiej w podłożu)

 DO PRZODU W PRAWO podniesienie stopy z prawej strony 
     (= walce podbieraj. pracują głębiej w podłożu)

Klawisz krzyżakowy (5) składania stołu podbierającego 
DO PRZODU W LEWO  rozkładanie bocznej części stołu podbierającego z  
     lewej strony 
DO PRZODU W PRAWO rozkładanie bocznej części stołu podbierającego z  
     prawej strony 

1

4

2

3
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DO TYŁU W LEWO  składanie bocznej części stołu podbierającego z lewej.  
DO TYŁU W PRAWO składanie bocznej części stołu podbierającego z prawej.  
 
Dodatkowo zmienia się ciśnienie odciążające części stołu podbierającego (patrz 
strona 125).

Klawisz (6) napędu maszyny   wł / wył (patrz strona 131).

Klawisz (7) napędu walców podbieraj  wł / wył / zmiana kier.obr. (patrz strona 144)

Klawisz (8) napędu 4 walców czyszcz  wł / wył / zmiana kier.obr. (patrz strona 143)

Klawisz (9) napędu doczyszczania  wł / wył / zmiana kier.obr. (patrz strona  138)

Klawisz (10) ) napędu pasa dennego  wł / wył (patrz strona  142)

11

12
13

14

7 8 6

14

9

10

5

Klawisz wielofunkc.  (11) TYLKO w trybie pracy Zając 
Ustawianie tylnej osi w ustawieniu środkowym (patrz strona  120)

Klawisz wielofunkc (11) TYLKO w trybie pracy Żółw i w połączeniu z klawiszem 
krzyżakowym (4) lub (5)  
 jednoczesne ustawianie obu podpór bocznych lub 
 jednoczesne składanie obu bocznych części stołu podbieraj. (patrz strona 125)

Klawisze (12) i (13)  TYLKO w trybie pracy Zając  
   Jednocześnie nacisnąć oba klawisze na chwilę  
   Aktywowanie kierowania wszystkimi kołami 
   (patrz strona 120)

Pokrętło (14) TYLKO w trybie pracy Zając 
 Zmiana obrotów silnika przy ręcznej zmianie obrotów

Pokrętło (14) TYLKO w trybie pracy Żółw 
 Zmiana prędkości posuwu podczas załadunku.

4
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5.4.7 Ruchy joysticka (prawy joystick)

5.4.7.1 Tylko trybie pracy Zając

DO PRZODU   Tempomat wł.
DO TYŁU   Tempomat wył. (patrz strona  115)
W LEWO   Skręt tylnej osi w lewo
W PRAWO   Skręt tylnej osi w prawo (patrz strona 118)

.e-M3/e-BM3 Rop.Art. 355250
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5.4.7.2 Tylko w trybie pracy Żółw

 Przełącznik wielofunkcyjny (11)wciśnięty i przytrzymany
Podnoszenie lub upuszczanie wysięgnika lub przegubu wysięgnika!
Joystick DO PRZODU   opuszczanie wysięgnika
Joystick DO TYŁU   podnoszenie wysięgnika
Joystick W LEWO   opuszczanie przegubu wysięgnika
Joystick W PRAWO   podnoszenie przegubu wysięgnika
       (patrz strona 127)

.e-M3/e-BM3 Rop.Art. 355250

.e-M3/e-BM3 Rop.Art. 355250

.e-M3/e-BM3 Rop.Art. 355250

Klawisz wielofunkcyjny (11) NIE wciśnięty 
Kierowca obraca wyłącznie oboma wieńcami obrotowymi!
Joystick DO PRZODU  obracanie ramieniem wysięgnika (duży wieniec)
Joystick DO TYŁU  obracanie ramieniem wysięgnika (duży wieniec)

Kierunek obrotu ramienia jest zawsze zależny od wybranego kierunku załadunku!

Joystick W LEWO  obrócenie wysięgnika wyładowczego w lewo  
     (mały wieniec)
Joystick W PRAWO  obrócenie wysięgnika wyładowczego w prawo  
     (mały wieniec)
     (patrz strona  129) 
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5.4.8 Lewy joystick
Po podniesieniu lewej konsoli z joystickiem następuje automatyczne zatrzymanie 
napędu maszyny i napędu jezdnego.

Ruchy joystickiem
do PRZODU wysuwanie zgarniacza pozostałości. (rura teleskopowa)  
do TYŁU chowanie zgarniacza pozostałości (rura teleskopowa)

w PRAWO wysuwanie zgarniacza pozost. (kompletnego) z prawej 
w LEWO wysuwanie zgarniacza pozost. (kompletnego) z lewej

Obracanie pokrętłem joysticka 
w PRAWO obracanie zgarniacza pozost. w prawo 
  (taka sama funkcja jak klawisze (18) i (19)) 
w LEWO obracanie zgarniacza pozost. w lewo  
  (taka sama funkcja jak klawisze (18) i (19))

(15)  Pokrętło (czerwone) 
w DÓŁ opuszczanie zgarniacza pozostałości  
do GÓRY podnoszenie zgarniacza pozostałości 

(16) Gaz klawisz  zmniejszenie obrotów silnika wysokoprężnego  
  (patrz strona 105)

(17) Gaz klawisz  zwiększenie obrotów silnika wysokoprężnego  
  (patrz strona 105)

(18) Obracanie zgarniacza pozostałości w prawo

(19) Obracanie zgarniacza pozostałości w lewo

(20) Unieruchamianie klawisza klamkowego hamulca siedzenia obrotowego  
 (patrz strona 57)

17
16

18

15

19

20

.e-M3 Rop.Art. 355251

Wszystkie funkcje można wykonywać tylko w momencie, kiedy konsola siedziska 
jest opuszczona całkowicie do dołu i maszyna pracuje w trybie Żółw I lub Żółw II. Lub 
kiedy maszyna pracuje w trybie Zając I lub Zając II i jest odblokowany główny włącznik 
sterowania.
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5.5 Elementy obsługowe w konsoli radiowej w suficie kabiny

(1) Mikrofon dla zewnętrznej instalacji głośnomówiącej (opcja)
(2) Radio (obsługa patrz oddzielna instrukcja obsługa)
(3) Przełącznik do składania/rozkładania lewego lusterka wstecznego
(4) Oświetlenie obrysowe
(5) Podgrzewanie lusterka
(6) Wycieraczki / spryskiwacz z lewej strony 
(7) Gniazdko 24 V / maks. 8 A (dla małych wtyczek KFZ)

(8) Przełącznik reflektora roboczego środkowego ostrza
(9) Przełącznik reflektora roboczego DACH na dole
(10) Przełącznik reflektora roboczego DACH na górze środek 
(11) Przełącznik reflektora roboczego DACH na górze zewnątrz 
(12) Przełącznik reflektora roboczego DACH z tyłu po lewej stronie 
(13) Przełącznik reflektora roboczego DACH z tyłu po prawej stronie
(14)  Przełącznik reflektora roboczego oczyszczania i wysięgnika wył. 
(15) Przełącznik reflektora roboczego z lewej i prawej strony na dole na ramie pojazdu
(16) Skrzynka z bezpiecznikami wtykowymi F30 - F37
(17) Skrzynka z bezpiecznikami wtykowymi F38 - F45

12 13 14 171615111098

Wszystkie odbiorniki włączane przełącznikami w konsoli radiowej mogą działać 
także przy wyłączonym zapłonie. Należy pamiętać o wcześniejszym wyłączeniu tych 
odbiorników, kiedy silnik nie pracuje.

1 3

7

6

5

2 4
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(18) Ekran wideo (patrz załączona instrukcja obsługi) 
(19) Gniazdko 12 V, maks. 5 A (dla małej wtyczki samochodowej)
(20) Przełącznik do składania / rozkładania prawego lusterka wstecznego
(21) Przełącznik kamera środkowego ostrza / kamera wysięgnika wył. 
(tylko w przypadku opcjonalnej kamery wysięgnika wył.) 
(22) Wycieraczka bocznej szyby /spryskiwacza z prawej strony 
(23) Przełącznik poczwórny do elektrycznej zmiany ustawień lusterek zewnętrznych (opcja)

Wskazówka! W przypadku przeciążenia gniazd 12 V może dojść do uszkodzenia 
przemiennika napięcia.

(24) Oświetlenie wnętrza
(25) Wycieraczki / spryskiwacz tylnej szyby
(26) Schowek

Ostrzeżenie! Nie wkładać ciężkich i ostrych przedmiotów do schowka. W przypadku 
gwałtownych ruchów maszyny lub jazdy na zakrętach mogą one wypaść i spowodować 
poważne obrażenia u operatora. Takie przedmioty należy w miarę możliwości umieścić 
w schowku w tylnej ściance kabiny.

(27) Gniazdko 12 V, maks. 5 A (dla dużych wtyczek samochodowych)
(28) Wnęka do montażu urządzenia radiowego
(29) Zegar sterujący ogrzewaniem postojowym (opcja)

24 27 2925 26 28

20
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22
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23

Wskazówka!

Ostrzeżenie!
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5.6 Klimatyzacja

Przykład: dysze nawiewu w 
prawym słupku A kabiny 

Kratka nawiewu w tylnej 
ściance

Czujnik temperatury klimatyzacjiPokrętło zamknięcia/otwarcia kratki 
wentylacyjnej

Dysza nawiewu 
w podłodze

Dysze nawiewu w konsoli radiowej
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5.7 Elementy obsługowe poza kabiną operatora
Z lewej strony pojazdu w pokrywie między drabiną do wchodzenia i skrzynkami 
z akumulatorami znajduje się główny wyłącznik akumulatorów (1). Po wyłączeniu tego 
wyłącznika następuje odłączenie układu elektrycznego od akumulatorów.

Wskazówka! W celu uniknięcia uszkodzeń w układzie elektrycznym pojazdu lub jego 
układzie elektronicznym w żadnym wypadku nie wolno wyłączać głównego wyłącznika 
akumulatorów w czasie pracy silnika lub przy włączonym zapłonie.

3
2

Główny wyłącznik akumulatorów  (1)

1

W komorze sinika znajduje się włącznik (2) oświetlenia komory silnika i gniazdko 
24 V (3).

Wskazówka!
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6 Praca z maszyną
Niniejszy rozdział zawiera wszystkie informacje niezbędne dla bezpiecznej pracy 
maszyny euro-Maus3. Sposób pracy oraz jej wynik jest zależny w przypadku 
większości prac rolniczych od wielu pojedynczych i różnych czynników. Omówienie 
wszystkich możliwych okoliczności (rodzaje podłoża, odmiany buraków cukrowych, 
warunki pogodowe, miejscowe uwarunkowania, itd.) wykraczałoby poza ramy niniejszej 
instrukcji obsługi. Nie może być ona w żadnym wypadku pełną instrukcją dotyczącą 
załadunku buraków cukrowych lub też zastępować nauki jazdy po drogach publicznych. 
Niezbędnym warunkiem dla pracy tej maszyny oraz dla optymalnego wyniku zbiorów 
jest, oprócz szkolenia operatora, które jest oferowane przez producenta, solidna 
podstawowa wiedza rolnicza i pewne doświadczenie w uprawie buraków cukrowych 
oraz związanych z nią pracami.
Niniejszy rozdział informuje użytkownika o operacjach roboczych oraz powiązaniach 
w trakcie pracy maszyny i zawiera wskazówki dotyczące ustawiania maszyny. 

Wskazówka! Przed każdym uruchomieniem maszyny euro-Maus3 należy zapoznać się 
dokładnie z czynnościami mającymi na celu zapewnienie bezpiecznej pracy maszyny. 
W przypadku obecności osób trzecich poinformować je o obowiązujących strefach 
zagrożeń oraz odstępach bezpieczeństwa. Pamiętać o bezzwłocznym wyłączeniu 
maszyny w przypadku zbliżania się osób trzecich bez zezwolenia do stref zagrożenia.

6.1 Pierwsze uruchomienie
Z uwagi na bezpieczeństwo należy sprawdzić wszystkie poziomy olejów, poziom 
płynu chłodzącego oraz zatankowaną ilość paliwa. Poza tym w przypadku pierwszego 
uruchomienia należy wykonać wszystkie prace i czynności, które są również niezbędne 
podczas codziennego uruchamiania.
Wszystkie połączenia skręcane należy sprawdzić po pierwszych 10 godzinach pracy 
pod kątem ich prawidłowego mocowania i w razie potrzeby dokręcić. Poza tym należy 
sprawdzić kompletny układ hydrauliczny pod kątem ewentualnych nieszczelności, 
które należy bezzwłocznie usunąć. Ponadto należy sprawdzić wszystkie obejmy na 
przewodach wężowych płynu chłodzącego, przewody sprężonego powietrza oraz 
przewody powietrza zasysającego pod kątem ich prawidłowego mocowania (kontrola 
wzrokowa).

Wskazówka!
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6.2 Zasady bezpieczeństwa w trakcie pracy maszyny euro-Maus3
– Przed rozpoczęciem pracy zapoznać się z maszyną oraz jej elementami 

obsługowymi. W razie potrzeby należy skorzystać ze wskazówek osoby 
posiadającej już wystarczające doświadczenie w obchodzeniu się z maszyną.

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

– Pouczyć wszystkie osoby przebywające w pobliżu maszyny o strefach zagrożeń 
oraz obowiązujących zasadach bezpieczeństwa w trakcie pracy z maszyną. 
Bezwzględnie zabronić osobom trzecim wchodzenia do stref zagrożeń w trakcie 
pracy maszyny. W załączniku niniejszej instrukcji obsługi znajduje się rysunek, na 
którym zaznaczono te strefy. W razie potrzeby wykonać kopię rysunku i wręczyć 
ją osobom, które są obecne w pobliżu maszyny w trakcie jej pracy. Odbiór takiego 
rysunku każda osoba musi potwierdzić własnym podpisem.

– W żadnym wypadku nie wolno przewozić osób trzecich na podeście kabiny w trakcie 
jazdy po drodze ani też w trakcie załadunku. Jeżeli ma to miejsce w przypadku 
szkolenia, to odbywa się to na własne ryzyko i odpowiedzialność tych osób.

– W żadnym wypadku nie wolno ograniczać działania elementów obsługowych i 
nastawczych, ani też ich wyłączać. Nie wolno obchodzić zabezpieczeń ani ich 
unieruchamiać lub też wyłączać ich w żaden inny sposób.

– W trakcie załadunku oraz w przypadku prac przy maszynie należy zawsze nosić 
obcisłe i odpowiednie ubranie ochronne lub dopuszczone do użytkowania osobiste 
wyposażenie ochronne. Zależnie od wykonywanej czynności konieczne jest 
ubieranie następującego wyposażenia ochronnego: kamizelka ostrzegawcza, kask 
ochronny, rękawice ochronne, ochrona rąk, nauszniki, maska na twarz.

– W żadnym wypadku nie wolno wchodzić na walce i taśmy, jeżeli silnik pracuje.
– Zabronione jest przebywanie pod podniesionymi elementami maszyny, nawet, jeżeli 

maszyna jest wyłączona. Te elementy mogą niespodziewanie opaść i doprowadzić 
tym samym do poważnych obrażeń.

– Przebywanie w obszarze ruchu elementów maszyny jest zabronione.
– W celu przeprowadzenia prac serwisowych i kontrolnych do stref zagrożeń mogą 

wchodzić wyłącznie upoważnione osoby po uprzednim dokładnym uzgodnieniu z 
osobą obsługującą maszynę. Przed wejściem do stref zagrożeń osoby te muszą 
być bardzo dokładnie poinformowane o możliwych zagrożeniach. Wszystkie 
czynności pomiędzy osobą obsługującą i tymi osobami należy bardzo dokładnie 
uzgodnić przed przystąpieniem do prac. Wszystkie prace serwisowe, nastawcze i 
kontrolne przy maszynie należy - o ile jest to techniczne możliwe - przeprowadzać 
zawsze przy całkowicie nieruchomej maszynie i wyłączonym silniku. Przy tym osoba 
obsługująca maszynę jest odpowiedzialna za to, aby maszyny nie mogła uruchomić 
przypadkowo bądź wbrew wcześniejszym uzgodnieniom osoba nieupoważniona.

 



6 Praca z maszyną

83 Rozdział 6 
Praca z maszyną

– Wyłączyć silnik w trakcie tankowania. W trakcie prac z paliwem zakazane jest 
palenie papierosów, rozpalanie ognia i stosowanie otwartych źródeł światła. 
Niebezpieczeństwo wybuchu! W trakcie tankowania nie używać telefonów 
komórkowych, ani innych urządzeń radiowych.

– Przed każdym uruchomieniem silnika należy zawsze nacisnąć krótko klakson. Jest 
to znak dla osób przebywających w pobliżu, że muszą opuścić strefę zagrożenia. 
Należy samodzielnie upewnić się, czy podczas uruchamiania maszyny w strefie 
zagrożenia nie przebywają osoby trzecie.

– Zawsze zwracać uwagę na wystarczającą ochronę przeciwpożarową. Polega 
to na czyszczeniu maszyny z brudu, resztek smaru i pozostałych przedmiotów 
palnych. Rozlane paliwo lub rozlane oleje należy usunąć bezzwłocznie przy użyciu 
odpowiednich substancji wiążących.

Niebezpieczeństwo! W przypadku osób przebywających w obszarze zagrożenia 
występuje ryzyko bardzo ciężkich lub nawet śmiertelnych obrażeń. W szczególności 
w obszarze zbierania buraków obracające się walce mogą wciągnąć przebywające w 
pobliżu osoby za pośrednictwem części ciała, części odzieży lub innych przedmiotów. 
Części ciała mogą zostać oderwane i zmiażdżone. Walce mogą wciągnąć przedmioty 
i je zniszczyć lub spowodować poważne uszkodzenia w zespole ładującym maszyny. 
Osoba obsługująca jest zobowiązana do natychmiastowego zatrzymania maszyny w 
momencie wejścia osoby trzeciej do stref zagrożenia lub dostania się przedmiotów do 
tych stref. Wyraźnie zabrania się popychania ręką lub narzędziami buraków, które nie 
zostały zabrane przez stół podbierający, kiedy maszyna pracuje. Przed przystąpieniem 
do prac serwisowych i naprawczych wyłączyć silnik i wyciągnąć kluczyk ze stacyjki. 
Koniecznie przeczytać podręcznik i stosować się do wskazówek bezpieczeństwa! W 
trakcie wykonywania takich czynności dochodziło w przeszłości do bardzo poważnych 
wypadków.

– Nie włączać maszyny w zamkniętych pomieszczeniach. Ryzyko zaczadzenia przez 
trujące spaliny silnika. Jeżeli silnik musi pracować w zamkniętym pomieszczeniu np. 
w trakcie prac serwisowych i naprawczych, spaliny należy wyprowadzić na zewnątrz 
przy pomocy odpowiednich środków (instalacja odprowadzająca spaliny, przewody 
odprowadzające spaliny, przedłużki rury wydechowej, itp.).

– W czasie poruszania się po drogach publicznych należy we własnym zakresie 
przestrzegać obowiązujących przepisów i zasad ruchu drogowego.

– Bezpieczna obsługa maszyny wymaga pełnej koncentracji i uwagi ze strony 
operatora. Nie wolno nakładać słuchawek do słuchania radia oraz do kontroli innych 
rządzeń radiowych, itp.

– W trakcie jazdy nie wolno używać urządzeń radiowych, telefonów komórkowych, 
itp. Jeżeli byłoby to konieczne z uwagi na bezpieczeństwo pracy, to należy używać 
zawsze odpowiedniego zestawu głośnomówiącego.

– Przed uruchomieniem maszyny ustawić lusterka zewnętrzne.

Niebez- 
pieczeństwo!
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– Przed ruszeniem zawsze należy upewnić się, czy w bezpośrednim sąsiedztwie 
maszyny nie przebywają osoby trzecie. Należy je poinformować o swoich zamiarach 
i poprosić o zachowanie bezpiecznego odstępu.

– Indywidualne zachowanie się maszyny w trakcie jazdy jest zawsze zależne od 
rodzaju powierzchni jezdni lub podłoża. Styl jazdy należy zawsze dopasować do 
danych warunków otoczenia i terenu.

– W żadnym wypadku nie wolno opuszczać fotela operatora w trakcie pracy maszyny.
– W trakcie prac na pochyłościach i w pochyłym terenie należy zawsze pamiętać o 

zapewnieniu wystarczającej i bezpiecznej stabilności maszyny

6.2.1 Prace w pobliżu napowietrznych przewodów elektrycznych

Niebezpieczeństwo! Zagrożenie życia przez prąd elektryczny! Z uwagi na wymiary 
maszyny, ukształtowanie terenu i konstrukcję przewodów napowietrznych, w trakcie 
przejeżdżania pod elektrycznymi przewodami napowietrznymi lub trakcie prac pod nimi 
może dojść do niebezpiecznego zmniejszenia przepisowego odstępu między maszyną 
a tymi przewodami. Bardzo poważne zagrożenie życia dla osoby obsługującej oraz osób 
stojących w pobliżu

– W trakcie prac w pobliżu napowietrznych przewodów elektrycznych koniecznie 
należy zachować obowiązujące odstępy minimalne. Minimalne odstępy między 
krawędzią zewnętrzną maszyny i przewodem napowietrznym wynoszą 8,5 m. 
Odstęp minimalny jest zawsze zależny od wielkości napięcia w przewodzie 
napowietrznym. Im wyższe napięcie, tym większy jest zalecany odstęp minimalny. 
Przed rozpoczęciem prac załadunkowych należy zasięgnąć informacji we 
właściwym zakładzie energetycznym odnośnie warunków technicznych. W razie 
potrzeby należy uzgodnić odłączenie zasilania od przewodów napowietrznych, 
dzięki czemu będzie można bezpiecznie przeprowadzić niezbędne prace przy 
pomocy maszyny.

– Dokładnie stosować się do dokonanych uzgodnień z zakładem energetycznym 
odnośnie odłączenia zasilania. Prace należy rozpoczynać zawsze w momencie, 
kiedy operator upewni się telefonicznie w zakładzie energetycznym, że takie 
odłączenie rzeczywiście nastąpiło.

– W szczególności, w trakcie prac w nocy lub w przypadku nieprzejrzystych warunków 
pogodowych należy sprawdzić przebieg napowietrznych przewodów elektrycznych. 
W razie potrzeby rozstawić odpowiednie oznaczenia ostrzegawcze lub słupki 
zabezpieczające, które będą odpowiednio wcześnie informowały przy pomocy 
odpowiednich urządzeń sygnalizacyjnych (znaki wzrokowe lub dźwiękowe) przed 
niebezpiecznym zbliżaniem się do napowietrznych przewodów elektrycznych.

– W trakcie pracy należy zwrócić uwagę na to, aby nie przekraczać zalecanych 
odstępów minimalnych.

– W przypadku montażu anten lub innych urządzeń dodatkowych należy zawsze zwra-
cać uwagę na to, aby wysokość całkowita nie przekraczała w żadnym wypadku 4 m.

Niebez- 
pieczeństwo!
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Należy dokładnie zapamiętać poniższe zasady postępowania w przypadku wykonywania 
prac w pobliżu napowietrznych przewodów elektrycznych. Dokładne stosowanie się do 
tych zaleceń może uratować życie.

6.2.2 Postępowanie w przypadku kontaktu lub po kontakcie z napowietrznym 
przewodem elektrycznym:
– Włączając bieg wsteczny spróbować natychmiast przerwać kontakt z przewodem 

elektrycznym.
– Spróbować rozłożyć/opuścić wysięgnik wyładowczy.
– Spokojnie pozostać na fotelu operatora - niezależnie od tego, co się dzieje wokoło!
– Nie wolno chodzić po kabinie.
– W przypadku porażenia prądem lub po kontakcie z napowietrznym przewodem 

elektrycznym w żadnym wypadku nie opuszczać kabiny. Poza kabiną istnieje 
najwyższe zagrożenie dla życia.

– Czekać na pomoc.
– W żadnym wypadku nie używać telefonu komórkowego lub urządzenia radiowego, 

które jest podłączone do zewnętrznej anteny.
– Ostrzec osoby zbliżające się do maszyny przez dawanie znaków ręką i głośne 

wołanie o zagrożeniu.
– Kabinę wol wolno opuścić dopiero po wyraźnym wezwaniu do tego przez służby 

ratownicze.
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6.3 Kolorowy terminal
Kolorowy terminal stanowi centralę informacyjną i sterującą maszyny euro-Maus3. Z tej 
pozycji można nadzorować pracę całej maszyny, zbierać informacje na temat aktualnych 
stanów pracy i danych dotyczących wydajności oraz ustawiać poszczególne części 
maszyny. Przed przystąpieniem do pracy z maszyną euro-Maus3 należy koniecznie 
zapoznać się z kolorowym terminalem oraz różnymi kontrolkami ostrzegawczymi 
i kontrolkami informującymi o stanie pracy, co pozwoli na bezpieczne i efektywne 
korzystanie z maszyny.

6.3.1 Klawiatura i pola na terminalu
Terminal obsługuje się przy użyciu klawiatury oraz pokrętła (1). We wszystkich 
poziomach menu można poruszać się obracając pokrętłem w górę lub w dół. Niebieski 
pasek lub podświetlone na niebiesko pole (kursor) w menu lub w wyborze funkcji 
informuje o aktualnej pozycji. Lekko naciskając na środek pokrętła (funkcja Enter) 
potwierdza się aktualną pozycję kursora. 

Przemieszczanie z boku menu lub w wierszu odbywa się przy pomocy klawiszy „Strzałka 
w lewo” (3) lub „Strzałka w prawo” (4). W niektórych menu można nimi lub pokrętłem 
wygodnie zmieniać wyświetlane wartości bez potrzeby wpisywania poszczególnych cyfr. 
Naciśnięcie klawisza ESC (5) powoduje opuszczenie aktualnego menu lub wybranego 
wiersza (powrót o jeden poziom).
Naciśnięcie klawisza C (6) powoduje przerwanie wpisywania. Przy pomocy klawiszy 
numerycznych – podobnie jak w telefonie – można wpisywać liczby, znaki lub litery. 
Klawiszowi F1 (7) przyporządkowano różne funkcje, zależne od określonego poziomu 
ekranu. Dana funkcja tego klawisza jest nazywana w razie potrzeby bezpośrednio na 
ekranie lub w przypadku odpowiednich funkcji objaśniona w poniższym podręczniku.

1

3

4

5

6

7
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A  Zakres wyświetlania statusu układu kierowniczego (patrz strona  117)

B   Zakres wyświetlania parametrów pracy

C   Zakres wyświetlania wagi i administrowania zleceniami (opcja od 2008) 

D   Pole dialogowe części obsługowej (patrz strona 64)

E   Pola dla wyświetlania stanów  (patrz strona 97)

F   Zakres wyświetlania strumienia buraków  (patrz strona 136)

DE

A

G H I

C
B

K

F

E D

Temperatura płynu chłodzącego silnika

Temperatura oleju hydraulicznego

Ciśnienie zapasowe w układzie sprężonego powietrza

Napięcie akumulatora

Poziom oleju 
w silniku

Ciśnienie w napędzie 
jezdnym
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Stopień obrotów walców podbierających
Ciśnienie robocze walców podbierających

Stopień obrotów 4 walców czyszcz.
Ciśnienie robocze 4 walców czyszcz.

Stopień obrotów 8 walców oczyszcz.
Ciśnienie robocze 8 walców oczyszcz.

Stopień obrotów doczyszczacza z łańcuchem sitowym 
Ciśnienie robocze doczyszczacza z łańcuchem sitowym

G   Zakres wyświetlania prędkości jazdy  (patrz strona  103)

H   Zakres wyświetlania silnika wysokoprężnego (patrz strona 160)

I   Zakres wyświetlania wyboru funkcji

K   Pole wyświetlania ostrzeżeń i wskazówek (patrz strona 95)

J   Szybki przegląd parametrów ładowania

6.3.2 Główny ekran do jazdy drogowej
W przypadku jazdy po drodze na ekranie głównym w polu F (strumień buraków) 
pokazuje się maszyna w pozycji jazdy po drodze. Jeżeli pojawi się równocześnie z lewej 
lub prawej strony symbol przechylonego zbiornika paliwa, to oznacza to, że mocowanie 
zbiornika nie znajduje się we właściwej pozycji mocującej.
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6.3.4 Menu główne
Wszystkie podmenu menu głównego można otwierać klikając bezpośrednio na dany kod 
menu.

Kod menu 1

Kod menu 2

Kod menu 3

Kod menu 4

Kod menu 5

Kod menu 6

6.3.4.1 Ustawienia załadunku (kod menu 1)

Po potwierdzeniu wyboru pokazuje się następujące menu:

6.3.3 Wybór zakresu działania
Ustawić pokrętłem niebieskie pole na wybranym zakresie działania i włączyć go 
naciskając na środek pokrętła.

Główne menu 
wybrane

Granice ostrze-
gania wybrane

Dane robocze  
wybrane
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Podmenu są w dużej części samoobjaśniające.
W podmenu Rodzaj wyświetlania istnieje możliwość przełączania pomiędzy 
wyświetlaniem standardowym i trybem eksperta. Zasadniczo zaleca się używanie 
trybu standardowego, ponieważ jest on bardziej przejrzysty. Tryb eksperta nie oferuje 
żadnych dodatkowych funkcji, czy zalet w codziennej pracy. Jest on przeznaczony 
głównie dla personelu serwisowego lub do celów rozwojowych, po to, by móc wyświetlać 
szczegółowo określone stany pracy.

6.3.4.2 Menu systemowe (kod menu 2)

Przy pomocy funkcji „Eksportuj” można komfortowo zapisywać swoje osobiste 
ustawienia załadunku (są to ustawienia wyświetlane na kolorowym terminalu) na 
specjalnym nośniku pamięci USB. Dzięki temu w przypadku zmiany operatora nie 
następuje utrata danych. Na początku kolejnej zmiany roboczej można przenieść 
zapisane dane przy pomocy funkcji „Importuj” z nośnika pamięci USB do maszyny.

Najechać pokrętłem na wybrany punkt menu i wybrać go naciskając na pokrętło. W tym 
samym momencie następuje uaktywnienie przynależnego barografu. Według zalecenia 
producenta wartość ta powinna zawsze wynosić 0. Operator może ustawiać odchyłki 
zgodnie ze swoim życzeniem w zakresie od -10 do +10. 
Wartości - = obwód hydrauliczny reaguje wolniej 
Wartości + = obwód hydrauliczny reaguje agresywniej 
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Niebezpieczeństwo! Z uwagi na bezpieczeństwo dostęp do tych menu jest 
zablokowany specjalnym kodem. W przypadku wpisania do tych menu niewłaściwych 
ustawień lub w przypadku niewystarczającego przestrzegania obowiązujących 
przepisów bezpieczeństwa, może dojść do bardzo poważnych wypadków ze 
śmiertelnymi obrażeniami. W wielu przypadkach może dojść do poważnych uszkodzeń 
maszyny, które wiążą się z drogimi naprawami lub długimi okresami przestoju. Dostęp 
do tych menu jest możliwy tylko po telefonicznym skontaktowaniu się z producentem lub 
z osobami, które zostały do tego wyraźnie upoważnione przez producenta.

6.3.4.4 Menu Ustawienia podstawowe (kod menu 4)

Większość podmenu jest opisanych dokładnie przy danej funkcji.

6.3.4.3 Menu serwisowe (kod menu 3)
W menu serwisowym ważne dla operatora są tylko podmenu Wersja i Diagnoza (patrz 
rozdział Awarie i pomoc (od strony 313 i kolejne strony). Podmenu: Ustalanie i Teach In 
są dostępne wyłącznie po wpisaniu kodu serwisowego.

Niebez- 
pieczeństwo!
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6.3.4.5 Podmenu Funkcje specjalne (kod menu 5)
Smarowanie centralne (patrz strona 171)
Wymiana oleju w silniku (patrz strona 188)

To menu służy wyłącznie do informowania osób, które pracują nad dalszym rozwojem 
programu sterującego. Osoby obsługujące maszynę nie mają do niego dostępu. 
Wyświetlane informacje nie mają praktycznego znaczenia dla osób obsługujących 
maszynę.
Naciskając klawisz ESC opuścić to menu lub zakres funkcyjny.

6.3.4.6 Puste menu (kod menu 6)
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6.3.5 Dane robocze
Wybrać dane robocze pokrętłem i potwierdzić wybór naciskając na środek pokrętła.

Dane robocze 
wybrane

Po otwarciu zakresu funkcyjnego Dane robocze pokazuje się następujące menu:

Dane robocze silnika = łączny czas pracy silnika 
Godziny pracy załadunku = łączny czas włączenia napędu maszyny 
Droga = przejechana droga w km w trybie pracy 
  „Żółw” i „Zając”. 
Czas = łączny czas w godz. w trybie pracy  
  „Żółw” i „Zając”. 
Zużycie = łączne zużycie paliwa w litrach w trybie pracy 
  „Żółw” i „Zając”..

Zestawianie danych roboczych odbywa się zarówno co sezon (wartości można 
kasować), jak również przez całe życie maszyny (wartości nie można kasować). 
Zestawione dane są zasadniczo podzielone na tryb pracy „Żółw” i „Zając”.
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Statystykę „Sezon” można kasować tylko wtedy, kiedy przed kasowaniem zostaną 
naciśnięte po kolei klawisze   i  . To zapobiega przypadkowemu wykasowaniu 
danych.

W statystyce „Statystyka maszyny” nie można dokonywać wpisów danych, ani też 
kasować wartości lub ich zmieniać.

Funkcje „Waga” i „Zarządzanie zleceniami” są dostępne od modeli 2008. Opis zostanie 
umieszczony w osobnej instrukcji.

6.3.6 Ustawianie granic ostrzegania
Wybrać pokrętłem zakres działania granic ostrzegania i potwierdzić wybór naciskając na 
środek pokrętła.

Granice 
ostrzegawcze 

wybrane

W tym zakresie działania można zmieniać granice ostrzegania dla napędów walców 
podbierających, 4 walców czyszczących oraz doczyszczacza.

Obracając pokrętłem wybrać wyświetlany pasek dla wybranego napędu oraz potwierdzić 
wybór naciskając na środek pokrętła. Następnie obracając pokrętłem przesunąć 
czerwone oznaczenie dla granicy ostrzegania i potwierdzić ustawienie naciskając na 
środek pokrętła.

Naciskając klawisz ESC opuścić menu lub zakres funkcyjny.

Granica ostrzegania

Wartość granicy ostrzegania 
w %
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6.3.7 Ostrzeżenia i statusy na kolorowym terminalu

Ostrzeżenia

Ciśnienie oleju w silniku za niskie Walce czyszczące blokują się

Poziom oleju w silniku za niski
Napęd mimośrodu / wysięgnika 
zablokowany

Poziom płynu chłodzącego za 
niski

Walce podbierające 
przeciążone

Temperatura płynu chłodzącego 
za wysoka

4 walce czyszczące 
przeciążone

Poważne problemy 
z silnikiem, natychmiast wyłączyć 
silnik

Walce czyszczące przeciążone

Blokada uruchomienia silnika Walce czyszczące przeciążone

Smarowanie Awaria przekładni 
rozdzielacza pomp

Taśma wysięgnika przeciążona, 
napęd mimośrodu/wysięgnika 
przeciążony

Ciśnienie sprzęgające
Przekładnia rozdzielacza pomp

Alternator 1 (górny) uszkodzony

Poziom oleju hydraulicznego za 
niski

Alternator 2 (dolny) uszkodzony

Olej hydrauliczny za gorący
Błąd w sterowaniu silnika 
Mercedes

Ciśnienie włączające hamulec 
parkingowy za niskie

Filtr wstępny paliwa zabrudzony

Napięcie akumulatora za niskie 
lub za wysokie

Filtr dokładny paliwa 
zabrudzonyt

OSTRZEŻENIE! Ryzyko 
odniesienia obrażeń

Filtr powietrza zabrudzony

Walce podbierające zablokowane 
(kamienie)

Blokada dyferencjału przedniej 
osi nie jest zwolniona

4 walce czyszcz. zablokowane
Blokada dyferencjału tylnej osi 
nie jest zwolniona

Taśma doczyszczacza 
zablokowana

Ciśnienie zapasowe w układzie 
sprężonego powietrza za niskie
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Wskazówki do obsługi

Zamknąć pokrywę komory silnika
Przechylić zbiornik paliwa do
środka i zablokować

Zamknąć tylną ścianę podestu Odblokować zbiornik paliwa

Uruchomić silnik lub puścić
kluczyk zapłonowy

Nacisnąć włącznik nożny
„kierunek patrzenia do przodu”

Odchylić konsolę joysticka
Puścić włącznik „Kierunek
patrzenia do przodu”

Zablokować główny włącznik
układu kierowniczego

Nacisnąć włącznik nożny „Kierunek 
patrzenia do przodu” lub podnieść 
zgarniacz pozostałości do góry

Odblokować główny włącznik
układu kierowniczego

Wychylić mocniej taśmę 
przeładowującą

Ustawić oś tylną na wprost Wyłączyć podparcie osi

Ustawić zgarniacz pozostałości 
dośrodka

Zwolnić hamulec parkingowy

Podnieść wyżej zespół ładujący
Puścić pedał gazu w celu 
włączenia blokady mechanizmu 
różnicowego

Opuścić dalej zespół ładujący Puścić hamulec nożny

Rozłożyć zespół ładujący
Puścić pedał gazu w celu zmiany 
biegu

Nacisnąć pedał gazu Zmienić bieg

Puścić pedał gazu Zmienić 1 bieg w trybie Żółw

Jechać wolniej Zmienić 2 bieg w trybie Zając

Jechać szybciej Podnieść dodatkową oś

WYŁ-AWAR wciśnięty,
odblokować

Zmniejszyć kąt skrętu przedniej 
osi

Ustawić tylną oś na wprost Zmniejszyć kąt skrętu tylnej osi

Aktywować napęd jazdy
do przodu
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Informacje dodatkowe

Tempomat włączony Dodatkowa oś podniesiona

Napęd maszyny włączony Dodatkowa oś opuszczona

Funkcja Napęd jazdy załadunek
do przodu aktywowana

Centralne smarowanie pracuje

Funkcja Napęd jazdy załadunek 
do tyłu aktywowana

Funkcja jazdy automatycznej 
aktywna

Funkcja Skręt wszystkich kół 
aktywna

Funkcja ręcznej regulacji 
obrotów aktywna

Funkcja Tylna oś automatyczne 
ustawienie na wprost aktywna

Funkcja kierunku ładowania 
z lewej aktywna

Tryb pracy Zając aktywny 
(jazda po drodze)

Funkcja kierunku załadunku 
z prawej aktywna

Tryb jazdy Żółw aktywny 
(tryb ładowania)

Blokada dyferencjału z przodu 
włączona

1. bieg aktywny
Blokada dyferencjału z tyłu 
włączona

2. bieg aktywny Hamulec parkingowy zaciągnięty

Spryskiwacz w trybie 
automatycznym

Automatyczny hamulec 
parkingowy aktywn

Spryskiwacz w trybie pracy 
ciągłej

Przy włączaniu napędu maszyny 
nacisnąć „Włącznik nożny 
kierunku patrzenia do przodu”

Napełnić zbiornik paliwa
Wysokość zgarniacza 
pozostałości w procentach

Podparcie osi włączone

Błąd czujników pedału gazu Błąd zabezpieczenia danych

Sygnał analogowy w obszarze 
niedozwolonym

Niewłaściwa konfiguracja 
maszyny

Przerwanie przewodu lub
zwarcie

Problem komunikacyjny ze 
sterownikiem

Wewnętrzny błąd pamięci 
w EEPROM

Brak połączenia z częścią 
obsługowąl

Sygnał obrotów w obszarze 
niedozwolonym

Wskazówki dotyczące problemów elektronicznych
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Klimatyzacja gwarantuje zawsze możliwie optymalne warunki pracy w kabinie kierowcy. 
Aby ustawić temperaturę w kabinie, należy ustawić przełącznik obrotowy 
w pozycji 11. Zakres ustawiania mieści się między 15 i 30oC. Naciśnięcie klawisza
 spowoduje obniżenie temperatury, naciśnięcie klawisza  zwiększa temperaturę. 
Każdą ustawioną wartość można odczytać na kolorowym terminalu.

6.4 Klimatyzacja

Ustawianie obrotów dmuchawy za pomocą klawiszy   i Tasten na panelu obsługi.  
W tym celu ustawić pokrętło w pozycji 12.

Stopień dmuchawy 0: STOP
Stopień dmuchawy 1: chłodzenie wyłączone
Stopień dmuchawy 2-5:  możliwość ustawiania chłodzenia zależnie od ustawienia 

klawisza ECO
Stopień dmuchawy  AUTO:  pełny tryb automatyczny klimatyzacji z płynną regulacją 

obrotów dmuchawy: temperatura w kabinie jest ustawiana 
na wybraną wcześniej temperaturę zadaną.
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Klawisz EC = klimatyzacja WŁ/WYŁ

Nacisnąć klawisz 1 raz: zapala się dioda, brak chłodzenia, tylko świeże powietrza lub 
ogrzewanie.
Klawisz przytrzymać wciśnięty przez kilka sekund: dioda miga funkcja odmrażania do 
oczyszczenia szyb. Dmuchawa i ogrzewanie pracują z maksymalną mocą, jednocześnie 
powietrze jest osuszane z maksymalną mocą.

Dysza powietrza w podłodze

Kratka nawiewu w ściance tylnej

1

Aby możliwie szybko osiągnąć żądaną temperaturę w kabinie, należy otworzyć 
pokrętłem (1) kratkę nawiewu w ściance tylnej z prawej strony.

W przypadku niskich temperatur na zewnątrz otworzyć dyszę nawiewu powietrza przy 
pokrywie dmuchawy w celu ogrzania obszaru kabiny przy podłodze.
Po otwarciu tej dyszy zmniejsza się zdecydowanie ilość powietrza przy innych otworach 
nawiewowych.
Należy pamiętać o tym, że zaparowane szyby najszybciej oczyszczają się, kiedy dysza 
przy podłodze będzie zamknięta do momentu, aż szyby nie będą oczyszczone.
Należy zwrócić uwagę na to, aby czujnik temperatury na tylnej ściance kabiny był 
zawsze odsłonięty i nie zakrywały go ubrania ani inne przedmioty, ponieważ w 
przeciwnym wypadku klimatyzacja nie będzie pracować prawidłowo.

Czujnik temperatury klimatyzacji
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Przy pomocy czasowego zegara włączającego można wybierać moment rozpoczęcia 
ogrzewania w zakresie 7 dni. Jest możliwe zaprogramowanie 3 czasów włączania, przy 
czym można aktywować tylko jeden czas.
Zegar czasowy posiada funkcję budzenia.
Przy włączonym zapłonie zegar pokazuje aktualną godzinę i dzień tygodnia. Kiedy 
nagrzewnica jest włączona, to wyświetlacz i klawisze są podświetlone. Po podłączeniu 
zasilania zapalają się wszystkie symbole na wyświetlaczu. Należy ustawić godzinę 
i dzień tygodnia.

6.5.2 Obsługa ogrzewania postojowego
Obsługa zegara jest przygotowana w taki sposób, że wszystkie migające symbole 
można ustawiać przy pomocy klawiszy  i  . Jeżeli w przeciągu 5 sekund nie zostanie 
naciśnięty żaden z klawiszy, to pokazany czas zostanie zapisany do pamięci. Po 
naciśnięciu klawiszy  i  dłużej niż przez 2 sekundy następuje uruchomienie trybu 
szybkiego wyszukiwania. Przy wyłączonym zapłonie, podczas kiedy nagrzewnica 
znajduje się w trybie pracy ciągłej na wyświetlaczu pojawia się pozostały czas 15 minut i 
nagrzewnica pozostaje włączona.

Włączanie
Ręczne:    nacisnąć klawisz   (tryb ogrzewania ciągłego)
Automatycznie:    przez zaprogramowanie początku ogrzewania

Wyłączanie
Ręcznie:  przez naciśnięciu klawisza 
Automatycznie:  poprzez zaprogramowanie czasu trwania włączenia
Przy pracującej nagrzewnicy: poprzez ustawienie pozostałego czasu
Ustawianie godziny/dnia
Nacisnąć klawisz   przez dłużej niż 2 sekundy – godzina miga – ustawić godzinę 
klawiszami   und  – migający dzień tygodnia – ustawić dzień tygodnia.

6.5 Ogrzewanie postojowe (opcja)

6.5.1 Obsługa czasowego zegara włączającego

Zegar czasowy

Wskażnik stanu pracyDień tygodnia

Godzina
Timer

Miejsce w pamięci
Godzina

Wybór programu Jazda do tyłuNatych- 
miastowe

Jazda do przodu
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Odczytywanie godziny
Kiedy jest wyłączony zapłon: nacisnąć klawisz  

Programowanie rozpoczęcia ogrzewania
Nacisnąć klawisz   - miga miejsce do zapisania w pamięci - ustawić początek 
ogrzewania klawiszami  i  - miga dzień tygodnia - ustawić dzień tygodnia. 
Poprzez wielokrotne naciśnięcie klawisza   można zaprogramować miejsca 
w pamięci 2 i 3 lub przejść do trybu godziny.

Odczytywanie/kasowanie wybranych czasów
Kilkakrotnie nacisnąć klawisz  aż do momentu pokazania się miejsca w pamięci. 
Wykasowanie wybranego czasu - kilkakrotnie nacisnąć klawisz , do momentu, kiedy 
pokaże się godzina, a nie miejsce w pamięci.

Programowanie czasu trwania włączenia
Nagrzewnica musi być wyłączona. Nacisnąć klawisz   przez 3 sekundy - miga czas 
włączenia - i klawiszami   i  ustawić żądany czas włączenia (10 do 120 minut).

Ustawianie pozostałego czasu
Ustawić żądany pozostały czas klawiszami   i  (1 do 120 minut). Pozostały czas jest 
to czas, w którym nagrzewnica jeszcze pracuje. Można go zmieniać tylko wtedy, kiedy 
nagrzewnica pracuje i zapłon jest wyłączony.

Ustawianie czasu budzenia
Czas budzenia nie jest połączony z dniem tygodnia. Kilkakrotnie nacisnąć klawisz aż 
do momentu pokazania się symbolu dzwonka   na wyświetlaczu. Klawiszami   i  
ustawić żądany czas budzenia.  
Budzik wyłącza się po 5 minutach lub po naciśnięciu jednego klawisza.

Odczytywania/kasowanie czasu budzenia
Nacisnąć klawisz   kilkakrotnie aż do momentu pokazania się symbolu dzwonka   na 
wyświetlaczu – odczytać czas budzenia. Kasowanie czasu budzenia – nacisnąć klawisz,  

, aż do momentu zniknięcia symbolu dzwonka   na wyświetlaczu.
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W tym celu przesunąć do góry dźwignię zaworu kulowego (1) przy ściance zewnętrznej 
zbiornika oleju hydraulicznego.
Aby wyłączyć ogrzewanie, dźwignię należy przesunąć do przodu.

Wskazówka! Należy korzystać z ogrzewania oleju hydraulicznego. Podgrzany olej 
zmniejsza zużycie układu hydraulicznego. 

Tak długo, jak ogrzewanie postojowe jest włączone, wyłącznik główny akumulatorów 
można wyłączać jedynie w sytuacji zagrożenia, ponieważ w tym przypadku nagrzewnica 
jest wyłączana bez opóźnienia (niebezpieczeństwo przegrzania!).

6.6 Podgrzewanie zbiornika oleju hydraulicznego (tylko w 
połączeniu z ogrzewaniem postojowym)
W przypadku, kiedy maszyna euro-Maus3 jest wyposażona w opcjonalne ogrze-
wanie postojowe, olej w zbiorniku z olejem hydraulicznym można podgrzewać 
za pośrednictwem układu podgrzewania oleju hydraulicznego. W zbiorniku oleju 
hydraulicznego znajduje się wymiennik ciepła, który jest połączony z układem 
chłodzenia silnika wysokoprężnego. Podgrzewanie zbiornika oleju hydraulicznego 
należy włączać przy każdym uruchamianiu na zimno.

Przed uruchomieniem silnika wysokoprężnego należy wyłączyć podgrzewanie zbiornika 
z olejem, najpóźniej jednak, kiedy na wyświetlaczu pojawi się temperatura oleju 
hydraulicznego o wartość 40°C lub wyższa. W innym przypadku olej hydrauliczny jest 
stale podgrzewany przez płyn chłodzący w silniku wysokoprężnym i niepotrzebnie go 
podgrzewa.

Art. Nr. 355172

1

Wskazówka!
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Po każdym uruchomieniu silnika wentylatory w układzie chłodzenia zmieniają 
automatycznie na chwilę kierunek obrotów.

Uwaga! Zabrania się stosowania chemicznych środków ułatwiających rozruch (np. 
Startpilot, itp.), ponieważ może to prowadzić do obrażeń u osób i uszkodzeń w silniku.

6.7 Silnik wysokoprężny

6.7.1 Uruchamianie silnika

Jeżeli pedał gazu w trakcie uruchomienia nie znajduje się w pozycji spoczynkowej, 
to z uwagi na bezpieczeństwo, tryb jazdy jest zablokowany. Blokada jest aktywna do 
momentu całkowitego puszczenia pedału gazu i jego ponownego wciśnięcia.

Silnik uruchamia się i wyłącza za pośrednictwem stacyjki.
Stacyjka ma cztery pozycje włączenia:
 Pozycja 0:  wyłączyć silnik/zapłon wyłączony - można wyciągnąć kluczyk. 

Przed wyłączeniem zostawić na chwilę silnik pracujący na gazie 
postojowym. W przypadku wyłączenia silnika przy wysokich obrotach 
sprężarka będzie pracować w dalszym ciągu, po tym jak ciśnienie  
oleju już uległo zredukowaniu. Prowadzi to do braku oleju i tym  
samym do niepotrzebnego zużycia łożysk w szybko obracającej się 
sprężarce

 Pozycja I: zapłon wł., silnik jest gotowy do uruchomienia
 Pozycja II:  wolna
 Pozycja III: uruchomić silnik

SJeżeli silnika nie da się uruchomić od razu, to układ elektroniczny wyłączy rozrusznik 
po pewnym czasie. Należy odczekać przynajmniej 2 minuty do kolejnej próby 
uruchomienia, co pozwoli na wystarczające schłodzenie rozrusznika. 
Jeżeli silnika nie da się uruchomić z powodu blokady uruchomienia, to na kolorowym 
terminalu pojawi się następujący symbol: .

Ten symbol ostrzegawczy i jeden z poniższych symboli migają na zmianę na kolorowym 
terminalu:

   

Zamknąć pokrywę komory silnika Podnieść tylny podest  

Zielony kolor na polu dla silnika wysokoprężnego sygnalizuje operację uruchamiania 
silnika 

Uwaga!
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Automatyczna zmiana obrotów silnika (jazda w trybie automatycznym) 
W przypadku jazdy w trybie automatycznym (na kolorowym terminalu pole: ) ) 
zmiana obrotów odbywa się wyłącznie za pośrednictwem pedału jazdy = pedału gazu.

Ręczna zmiana obrotów silnika
W trybie pracy „Zając” w przypadku ręcznej zmiany obrotów silnika zmiana 
ustawienia odbywa się za pośrednictwem potencjometru ręcznego (14). 
Najwyższe obroty to około 1500 obr./min. 
Ten wariant najlepiej nadaje się do jazdy po nierównym podłożu.

6.7.3 Zmiana obrotów silnika

6.7.3.1 Tryb pracy „Zając“
Na prawym joysticku można przesuwając w prawo lub w lewo klawisz 
krzyżakowy (1) wybierać pomiędzy jazdą z ręczną regulacją obrotów   
(w lewo) i jazdą w trybie automatycznym  (w prawo). Zum Umschalten 
W celu przełączenia przesunąć klawisz krzyżakowy (1) w odpowiednim 
kierunku i przytrzymać go przez chwilę w tym położeniu.

6.7.2 Uruchamianie silnika bez bootowania terminalu

Kiedy hamulec parkingowy jest włączony (przełącznik przesunięty do tyłu), silnik można 
również wyłączyć naciskając na wyłącznik awaryjny. Przy tej metodzie wyłączania silnika 
terminal kolorowy pracuje dalej. Silnik można uruchamiać ponownie po odblokowaniu 
wyłącznika awaryjnego. 

1

14
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6.8 Włączanie trybu jazdy
Maszyna euro-Maus3 może pracować w następujących trybach pracy:
„Żółw I“ = tryb załadunku

„Żółw  II“ =  ten tryb pracy można wprawdzie włączać, jednak w praktyce 
nie ma to sensu, ponieważ napęd na wszystkie koła jest 
wyłączony.

„Zając I“ = wolna jazda po drodze z napędem na wszystkie koła.

„Zając II“ = szybka jazda po drodze bez napędu na wszystkie koła.

Obroty zadane 
silnika

Obroty 
chwilowe 
silnika

6.7.3.2 Tryb pracy „Żółw“
Obroty silnika zmienia się przy użyciu klawisz Gaz  (17) / Gaz  (16) 
umieszczonym na lewym joysticku. 
Krótkie naciśnięcie klawisza Gaz :obroty zwiększają się przy każdym 
naciśnięciu o 25 obr./min. 
Krótkie naciśnięcie klawisza Gaz : obroty silnika zmniejszają się przy 
każdym naciśnięciu o 25 obr./min. 

Nacisnąć klawisz Gaz / Gas i trzymać wciśnięty: obroty zmieniają się do 
momentu puszczenia klawisza.

Tryb pracy „Żółw”, napęd maszyny Wł./Wył.
Po włączeniu napędu maszyny obroty silnika wysokoprężnego ustawiają się 
automatycznie na wartość ustawioną przed ostatnim wyłączeniem napędu 
maszyny. Po odłączeniu napędu maszyny obroty silnika zmniejszają się 
automatycznie do obrotów jałowych (wyjątek „Doładowanie”).

1716
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– Przy przełączaniu w inny tryb pracy słychać charakterystyczny dźwięk (kliknięcie).
– Jeżeli po przełączeniu miga jedna z obu podświetleń pod klawiszami i symbol na 

kolorowym terminalu, to oznacza to, że przekładnia jest załączona. Zwolnić hamulec 
parkingowy i jechać bardzo ostrożnie (!) i całkiem wolno do przodu lub do tyłu. 
Przekładnia będzie teraz przełączać się w słyszalny sposób. Pomimo tego należy 
kontrolować, czy na kolorowym terminalu widoczny jest symbol dla wybranego trybu 
pracy i czy diody pod klawiszami na panelu obsługi świecą się ciągle.

Wskazówka! Ryzyko poważnych uszkodzeń przekładni.  
Bezwzględnie stosować się do podanych wyżej wskazówek! Uszkodzenia przekładni, 
które powstały na skutek nieprzestrzegania lub niedokładnego przestrzegania 
powyższych wskazówek nie są objęte jakimikolwiek roszczeniami gwarancyjnymi! 
Klawiszy do przełączania pomiędzy trybami pracy można używać TYLKO wtedy, kiedy 
maszyna jest całkowicie nieruchoma (0,0 km/h). Dodatkowo w układzie sprężonego 
powietrza musi się znajdować wystarczająca ilość sprężonego powietrza. Ma to miejsce 
w momencie, kiedy na kolorowym terminalu pojawia się symbol . W przypadku 
nieprzestrzegania tego zalecenia może dojść do zniszczenia przekładni. 

LED LED1 2

6.8.1 Zmiana trybów pracy/biegów w skrzyni biegów
Za pośrednictwem skrzyni biegów przełącza się pomiędzy trybami pracy „Żółw” lub 
„Zając” oraz pomiędzy biegiem I i biegiem II. Na kolorowym terminalu pojawia się 
symbol aktualnie aktywnej kombinacji z trybu pracy i biegu. 
W trybie pracy Żółw wysuwa się drabina do wchodzenia do kabiny i tablice 
ostrzegawcze przy zgarniaczu pozostałości podnoszą się do góry.

Prędkości jazdy:
 Tryb jazdy „Żółw I“:  0 - 0,7 km/h
 Tryb jazdy „Zając I“:  0 - 10,3 km/h 

Tryb jazdy „Zając II“:  0 - 20,0 km/h (lub 25 km/h)

Przełączanie
– Zaciągnąć hamulec postojowy
– Zmniejszyć obroty silnika do obrotów jałowych
–  Klawiszami (1) i (2) na panelu obsługi wybrać żądaną kombinację z trybu pracy i 

biegu: 
Klawisz (1) „Żółw”/„Zając”; 
Klawisz (2) Bieg I/II.

Wskazówka!
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Jeżeli pojazdu nie da się ruszyć, to na kolorowym terminalu pojawi się przyczyna:

  Kluczyk znajduje się w pozycji „Uruchomić silnik”.

   Zwolnić hamulec parkingowy przez naciśnięcie przełącznika „Hamulec 
parkingowy”.

  Puścić hamulec ręczny.

  Ciśnienie zapasowe hamulca sprężonego powietrza za niskie! 

  Ciśnienie zwalniające hamulca parkingowego za niskie!   

  Błąd na czujnikach pedału jazdy! 

6.8.2 Włączanie blokady dyferencjału
Blokada dyferencjału przedniej i tylnej osi jest załączana osobno. Włączanie i 
wyłączanie blokady dla osi przedniej odbywa się za pośrednictwem klawisza (3), a dla 
osi tylnej za pośrednictwem klawisza (4). Oba klawisze znajdują się na panelu obsługi.

Świecąca się dioda w danym klawiszu i symbol na kolorowym terminalu pokazują, która 
blokada jest włączona. Migająca dioda pokazuje, że nie nastąpiło włączenie blokady, 
ponieważ oś jest zablokowana lub nie została osiągnięta pozycja włączenia. 
Pomoc: poruszać układem kierowniczym w środkowym położeniu w lewo i w prawo i 
podjechać nieco do przodu lub do tyłu
.
Nie jest możliwe zablokowanie tylko tylnej osi. Blokada osi tylnej może zadziałać 
tylko wtedy, kiedy włączona jest blokada dyferencjału przedniej osi. Wtedy następuje 
odłączenie blokady dyferencjału przedniej osi oraz automatyczne odłączenie blokady 
dyferencjału tylnej osi.

Blokady dyferencjałów wolno włączać tylko w momencie, kiedy maszyna jest całkowicie 
nieruchoma (0,0 km/h) i koła przy osiach są ustawione mniej więcej na wprost! 

Blokady dyferencjałów należy włączać wyłącznie wtedy, kiedy jest to rzeczywiście 
potrzebne. W przypadku normalnego podłoża kopca oraz przy prawidłowo ustawionej 
głębokości załadunku i odciążenia stołu podbierającego nie ma potrzeby włączania 
mechanizmu blokady.

3

4

LED

LED

Wezwać  
serwis!
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Wskazówka! W sytuacji, kiedy trakcja maszyny nie będzie wystarczająca w 
ekstremalnych warunkach podłoża, należy w pierwszej kolejności włączyć blokadę 
dyferencjału przedniej osi. Blokada tylnej osi może być stosowana tylko wtedy, kiedy 
nie ma możliwości wykonywania dalszych prac. Aby uniknąć uszkodzeń osi, koła należy 
zawsze ustawiać w pozycji mniej więcej na wprost.

Tylna oś jest nierównomiernie obciążona w trakcie załadunku. Koła po stronie 
wysuniętego wysięgnika przejmują w trakcie załadunku do 80% obciążenia tylnej osi. 
Większa część całkowitej siły napędowej jest przejmowana przez to jedno tylne koło 
przy jego dużym obciążeniu. Podzespoły przenoszące siłę napędową  (dyferencjał, 
wał przegubowy, przekładnia planetarna, itd.) są bardzo mocno obciążane. Nigdy nie 
skręcać mocno kół przy włączonej blokadzie dyferencjału! W przypadku zbyt mocnego 
skrętu kół na kolorowym terminalu pojawia się jeden z poniższych symboli. Dodatkowo 
włącza się sygnał ostrzegawczy. Przed włączeniem blokady ustawić koła zawsze na 
wprost!
W przypadku zbyt mocnego skrętu przedniej lub tylnej osi może nie nastąpić włączenie 
blokady dyferencjału.

W przypadku, kiedy blokada dyferencjału zostanie przypadkowo włączona 
w trakcie jazdy, to na kolorowym terminalu pojawi się następujący symbol: .
Aby włączyć blokadę, należy całkowicie puścić pedał gazu i zatrzymać  
maszynę.

Wskazówka! Przy włączonej blokadzie dyferencjału oś tylna ma ograniczone możliwości 
skrętu. Jeżeli będzie potrzebny większy kąt skrętu tylnej osi, należy wcześniej odłączyć 
blokadę dyferencjału dla tej osi.

Przy włączaniu trybu pracy Zając II następuje automatyczne odłączenie blokad.

Wskazówka!

Wskazówka!
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Funkcja awaryjnego hamowania omija standardowe procesy sterowania układu 
hydraulicznego i otwiera zawór bezpieczeństwa, który szybko wyłącza napęd jezdny. 
Jeżeli w przypadku bardzo mało prawdopodobnej awarii wszystkich zabezpieczeń 
nie będzie możliwości zatrzymania maszyny, to należy jak najszybciej wyłączyć silnik 
wysokoprężny.

Niebezpieczeństwo! Ryzyko poważnych wypadków, na skutek najechania, z groźnymi 
dla życia lub nawet śmiertelnymi skutkami przy włączaniu hamulca parkingowego lub 
przy wyłączaniu silnika wysokoprężnego w trakcie ruchu maszyny. Z tego powodu 
z awaryjnego zatrzymywania wolno korzystać wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach. 
Poprzez wielokrotne naciśnięcie pedału hamulca nożnego oraz włączenie świateł 
awaryjnych ostrzec uczestników ruchu jadących za maszyną.

6.9 Jazda
Hydrostatyczne napędy jezdne są bezpiecznym rozwiązaniem. Poniższe działania 
dodatkowo zwiększają to bezpieczeństwo, w przypadku, kiedy dojdzie do usterek 
w napędzie jezdnym. Jeżeli po puszczeniu pedału jazdy nie nastąpi zmniejszenie 
prędkości jazdy ani zatrzymanie maszyny, to należy włączyć hamulec parkingowy, który 
uruchomi awaryjne wyhamowywanie maszyny. 

1.

2.

Niebez- 
pieczeństwo!
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6.9.1 Jazda drogowa (tryb pracy Zając) 
W trybie jazdy Zając układ elektronicznego sterowania odciąża zarówno operatora, 
jak i środowisko naturalne, dzięki zastosowaniu automatycznego trybu jazdy. Jazda w 
trybie automatycznym oznacza, że prędkość jazdy jest określana poprzez nacisk na 
pedał gazu. Układ elektroniczny reguluje hydrostatycznym napędem jezdnym i silnikiem 
wysokoprężnym w taki sposób, że zadana prędkość jest realizowana zawsze przy 
możliwie najniższych obrotach silnika, niezależnie od tego, czy maszyna jedzie pod górę 
czy z góry. 
Prędkość maszyny reguluje się za pośrednictwem pedału gazu. Im mocniej wciśnięty 
pedał gazu, tym maszyna jedzie szybciej. Po całkowitym puszczeniu pedału maszyna 
mocno wyhamowuje dzięki działaniu hydrostatycznego napędu jezdnego.
Jeżeli po przełączeniu do trybu „Zając II” pojazd będzie dalej poruszał się z małą 
prędkością, to na kolorowym terminalu pojawi się następujący symbol  .
W tym momencie najpóźniej należy wychylić zbiornik paliwa do ustawienia środkowego i 
zablokować go w tej pozycji.

6.9.1.1 Zmiana kierunku jazdy

Przełącznik nożny do zmiany kierunku jazdy:
PRZEŁĄCZNIK NIE WCIŚNIĘTY  Kierunek jazdy „Do przodu”
PRZEŁĄCZNIK WCIŚNIĘTY 	 Kierunek jazdy „Do tyłu”

Pedał gazu

Pedał jazdy  
Przełącznik nożny 
kierunku jazdy
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6.9.1.2 Tempomat
W celu odciążenia kierowcy maszynę euro-Maus3 wyposażono w tempomat. Dzięki 
tempomatowi prędkość jazdy można ustawiać tylko w trybie pracy „Zając II” albo 
poprzez naciśnięcie pedału gazu lub poprzez włączenie tempomatu. Tempomat odciąża 
kierowcę w szczególności na dłuższych odcinkach.

Włączanie tempomatu
Tempomat można włączyć tylko w momencie, kiedy są spełnione następujące warunki:
– włączony tryb pracy „Zając II“
– opuszczona lewa konsola z joystickiem
– prędkość jazdy ponad 10 km/h.

.e-M3/e-BM3 Rop.Art. 355250

Tylko w trybie jazdy „Zając II” w celu przełączenia na jazdę do tyłu pedał gazu musi być 
całkowicie puszczony. Odczekać do momentu całkowitego zatrzymania maszyny (0,0 
km/h). Dopiero po całkowitym zatrzymaniu można nacisnąć „Przycisk nożny zmiany 
kierunku jazdy” i przytrzymać go wciśniętym. Jeżeli teraz nastąpi wciśnięcie pedału 
gazu, to maszyna zaczyna jechać do tyłu.

W trybie jazdy „Zając I” kierunek jazdy można zmieniać przy niskiej prędkości jazdy. 
Podczas jazdy do tyłu włącza się sygnał ostrzegawczy, który ostrzega inne osoby 
znajdujące się na drodze ruchu maszyny. Jednocześnie włączają się oba światła 
cofania..
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 Zmiana prędkości tempomatu
Kiedy tempomat jest włączony i pedał gazu jest całkowicie puszczony, to prędkość jazdy 
maszyny euro-Maus3 można zmienić w następujący sposób:
– - ustawić przełącznik obrotowy w pozycji 10.
– - naciskając klawisz   lub   zmieniać prędkość krokowo co ok. 1,0 km/h.

Wpisać żądaną prędkość za pomocą pedału gazu. Po osiągnięciu tej prędkości 
przesunąć prawy joystick całkowicie do przodu i przytrzymać go w tej pozycji do 
momentu, kiedy na kolorowym terminalu pole prędkości jazdy zmieni kolor na zielony. 
Tempomat przejmuje prędkość, która jest w danym momencie zadana przez pedał gazu, 
w którym joystick jest przesunięty do przodu.

Ta prędkość nie jest koniecznie prędkością, z jaką właśnie się porusza maszyna.
Przykład:  prędkość, z jaką w danej chwili porusza się maszyna wynosi 11 km/h.  

Operator szybko wciska pedał do oporu - pedał gazu przekazuje maszynie  
polecenie jechania z najwyższą prędkością. Maszyna zaczyna przyspieszać.  
W tej chwili włącza się tempomat. Tempomat przejmuje z pedału gazu  
wybraną prędkość jazdy (= prędkość maksymalna). Jeżeli w trakcie jazdy  
kierowca zechce na chwilę zwiększyć prędkość, to w każdej chwili można  
dezaktywować tempomat naciskając na pedał gazu. Jeżeli maszyna jedzie z  
prędkością wyższą niż ustawioną przez tempomat, to tempomat jest  
wprawdzie włączony, ale podczas jazdy jego działanie można stwierdzić  
tylko wtedy, kiedy operator zmniejszy nacisk na pedał gazu. Po puszczeniu  
pedału gazu maszyna ponownie jedzie z prędkością, którą przejął tempomat.



6 Praca z maszyną

113 Rozdział 6 
Praca z maszyną

 Wyłączanie tempomatu
Przed wyłączeniem tempomatu pedał gazu należy wcisnąć na tyle, aby ustawiona 
przez tempomat prędkość została przejęta przez pedał. Zapobiega to gwałtownemu 
wyhamowaniu maszyny przy wyłączaniu tempomatu. W celu wyłączenia tempomatu 
przesunąć prawy joystick na chwilę całkowicie do tyłu. Inne możliwości wyłączenia 
tempomatu: Nacisnąć pedał hamulca nożnego lub nacisnąć na przełącznik nożny 
zmiany kierunku jazdy.

6.9.2 Szybki kurs obsługi tempomatu

Rozpędzić maszynę do  
ponad 10 km/h.

Cofając prawy joystick nacisnąć pedał hamulca nożnego. Naciśnięcie na przełącznik 
nożny zmiany kierunku jazdy, naciśnięcie na klawisz wyłącznika awaryjnego, 
włączenie hamulca parkingowego lub podniesienie lewej konsoli z joystickiem 

wyłącza tempomat.

Wybrać tryb jazdy   „Zając II“.

Uruchomić silnik.

Naciskać prawy joystick tak długo do 
przodu, aż pole prędkości jazdy zmieni kolor 

na zielony  .
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6.9.3 Jazda w trybie pracy Żółw (załadunek)
W trybie pracy Żółw tryb jazdy jest sterowany prawie wyłącznie za pośrednictwem 
klawiszy (2) i (3) oraz pokrętła (14) umieszczonych na prawym joysticku.

Za pośrednictwem klawisza (2) następuje włączenie jazdy do przodu i na terminalu 
pojawia się symbol .
Tym klawiszem operator włącza tryb jazdy do przodu. Ponowne naciśnięcie na ten 
klawisz zatrzymuje tryb jazdy.  
Wyłączenie napędu maszyny wyłącza również napęd jazdy. Prędkość jazdy (= prędkość 
posuwu do przodu) ustawia się w trybie załadunku za pośrednictwem pokrętła (14). 
Ustawioną prędkość można zmieniać pedałem gazu, aż do osiągnięcia prędkości 
maksymalnej. Ta funkcja umożliwia operatorowi szybsze wjeżdżanie w pryzmę z 
burakami.

Klawiszem (3) włącza się tryb jazdy do tyłu. Na terminalu pojawia się symbol .. 
MTryb jazdy do tyłu jest realizowany tak długo, jak długo jest wciśnięty ten klawisz. 
Jeżeli maszyna euro-Maus3 znajduje się w trakcie załadunku w trybie jazdy do przodu, 
to kierowca zatrzymuje ruch do przodu poprzez naciśnięcie tego klawisza. W przypadku 
jazdy do tyłu nie ma możliwości ustawiania prędkości za pomocą pokrętła (14). 
Maszyna jedzie zawsze do tyłu z maksymalną prędkością.

2

14
3

Poza tym napęd jazdy można zatrzymywać w następujący sposób:
– nacisnąć klawisz wyłącznika awaryjnego
– na chwilę wcisnąć przełącznik nożny zmiany kierunku jazdy
– włączyć hamulec parkingowy
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6.10.1 Hamulec roboczy
Hamulec roboczy jest uruchamiany przy pomocy lewego pedału (1) znajdującego się na 
podłodze kabiny. Hamulec działa na przednie koła i funkcjonuje tylko wtedy, kiedy 
w układzie sprężonego powietrza jest wystarczające ciśnienie. Jeżeli maszyna jest 
wyposażona w dodatkową oś, to jest ona również hamowana tym hamulcem. 
W przypadku, kiedy hamulec roboczy nie będzie w pełni sprawny (za niskie ciśnienie 
zapasowe), na kolorowym terminalu pojawia się następujący symbol .

6.10 Układ hamulcowy
Układ hamulcowy maszyny euro-Maus3 jest pneumatycznie uruchamianym suchym 
hamulcem bębnowym. Ze względów bezpieczeństwa układ hamulcowy składa się 
z dwóch niezależnych obwodów hamowania: hamulec roboczy, który jest uruchamiany 
za pośrednictwem pedału hamulca na podłodze kabiny i hamulec parkingowy, który jest 
uruchamiany przy pomocy przełącznika wychylnego.

Niebezpieczeństwo! Ryzyko utraty życia w przypadku niesprawnych hamulców. 
Sprawdzić stan hamulców i ich działanie przed każdą jazdą! Regularnie kontrolować 
układy hamulcowe! Wszelkie prace związane z ustawianiem i naprawami w układzie 
hamulcowym mogą być wykonywane wyłącznie przez odpowiednio przeszkolony 
personel serwisowy.

Pedał gazu

Pedał hamulca (1)

Niebezpieczeństwo! Po pojawieniu się na kolorowym terminalu symbolu 
ostrzegawczego informującego o problemach z układem hamulcowym istnieje bardzo 
poważne zagrożenie życia dla operatora i osób stojących w pobliżu maszyny oraz 
innych uczestników ruchu drogowego. Maszynę należy odstawić w taki sposób, aby 
nikomu nie zagrażała, ani nie przeszkadzała. Zabezpieczyć ją zaciągając hamulec 
parkingowy i podłożyć pod koła kliny. Maszyną można ponownie się poruszać, kiedy 
serwis usunie przyczynę usterki w układzie hamulcowym i kiedy właściwy personel 
ponownie dopuści ją do pracy.

Niebez- 
pieczeństwo!

Niebez- 
pieczeństwo!
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6.10.2 Hamulec parkingowy
Hamulec parkingowy obsługuje się przy pomocy przełącznika wychylnego 
umieszczonego na konsoli. Hamulec parkingowy działa tylko na przednie koła. Nawet 
jeżeli jest wyłączony zapłon i w układzie pneumatycznym brak jest ciśnienia, to hamulec 
włącza się automatycznie i automatyczne podtrzymuje swoje działanie.

 Hamulec dławikowy
Hamulec roboczy jest używany tylko w wyjątkowych sytuacjach. W normalnym 
przypadku wystarczy hamowanie za pośrednictwem hydrostatycznego układu jezdnego. 
Silnik wysokoprężny jest wyposażony w niezużywający się hamulec dławikiowy. Ten 
hamulec włącza się automatycznie po puszczeniu pedału gazu lub podczas jazdy 
na stromych zboczach w dół – po przekroczeniu zadanej liczby obrotów silnika – i 
uruchamia funkcję hamowania hydrostatycznego napędu jezdnego. 

Ze względów bezpieczeństwa hamulec parkingowy zwalnia się tylko wtedy, kiedy w 
układzie pneumatycznym jest wystarczające ciśnienie. Kiedy ciśnienie zwalniające jest 
za niskie, to na kolorowym terminalu pojawia się następujący symbol ostrzegawczl .
Jeżeli hamulec parkingowy jest włączony, to na kolorowym terminalu wyświetla się 
następujący symbol  . Tak długo, jak hamulec parkingowy jest włączony, naciskanie 
na pedał gazu jest bezowocne. W sytuacji awaryjnej zbiornik hamulca parkingowego 
można zwolnić mechanicznie ręką. Wskazówki na ten temat znajdują się w rozdziale 8 
„Awaria i pomoc”.

3

Pomarańczowy kolor na polu silnika wysokoprężnego sygnalizuje włączony hamulec.

6.10.3 Automatyczny hamulec parkingowy (tylko w trybie pracy Zając)
Kiedy maszyna stoi (pedał gazu puścić na kilka sekund), następuje automatyczne 
włączenie hamulca parkingowego. Po włączeniu hamulca na kolorowym terminalu 
pojawia się następujący symbol: .
Dzięki zastosowaniu hamulca parkingowego zapobiega się przypadkowemu zjechaniu 
maszyny w nierównym terenie. Ponownie naciśnięcie pedału gazu powoduje wyłączenie 
hamulca parkingowego.
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6.11 Układ sterowania
Przednia oś jest sterowana przy pomocy koła kierownicy.

Aktywny moduł 
sterowania

Pozycja skrętu osi przedniej

Pozycja skrętu 
tylnej osi

Niebezpieczeństwo! Ryzyko śmiertelnych obrażeń podczas jazdy z odblokowanym 
głównym włącznikiem układu sterowania i przy prędkościach powyżej 8 km/h. W trakcie 
jazdy może dojść do niekontrolowanego przechylania pojazdu. Może to stanowić 
poważne zagrożenie dla osób, które mogą ulec nawet śmiertelnym obrażeniom. Dlatego 
główny włącznik układu sterowania można odblokowywać wyłącznie w przypadku 
przejeżdżania przez bardzo wąskie zakręty, przy niskiej prędkości (poniżej 8 km/h), i 
tylko tak długo, jak to jest rzeczywiście niezbędne.

Jeżeli przy prędkościach powyżej 8 km/h dojdzie do awarii w pracy lub do uszkodzenia 
podzespołów hydraulicznych lub elektrycznych, to należy się liczyć z poważnym 
zagrożeniem dla bezpieczeństwa. Może dojść wtedy do groźnych w skutkach 
wypadków.

1

Przy pomocy głównego włącznika układu sterowania (1) blokuje się sterowanie tylnej 
osi. Przy odblokowanym głównym włączniku układu sterowania można sterować tylną 
osią.

6.11.1 Główny włącznik układu sterowania

Niebez- 
pieczeństwo!
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.e-M3/e-BM3 Rop.Art. 355250

6.11.2 Sterowanie tylną osią w trybie Zając

W trybie pracy „Zając” osią tylną można sterować niezależnie od osi 
przedniej poruszając prawym joystickiem w lewo i w prawo. Aby to było 
możliwe, należy odblokować główny włącznik układu sterowania. Podczas 
jazdy w trybie pracy Zając z prędkością powyżej 8 km/h główny włącznik 
układu sterowania należy zablokować.

Kiedy funkcja sterowania wszystkimi kołami jest aktywna, to prędkość maszyny  
euro-Maus3 zostaje ograniczona do ok. 8,0 km/h. Funkcję sterowania wszystkimi 
kołami można wyłączać ruszając w lewo/prawo joystickiem, aktywując ustawienie tylnej 
osi na wprost lub blokując główny włącznik układu sterowania.

6.11.2.2 Sterowanie wszystkimi kołami
Aby móc sterować jednocześnie tylną i przednią osią bez dodatkowej pracy ze strony 
operatora, można skorzystać z funkcji sterowania wszystkimi kołami. W takim trybie 
tylna oś skręca w kierunku przeciwnym do osi przedniej. Ten tryb pracy ułatwia 
manewrowanie maszyną operatorom z małym doświadczeniem. Aby móc włączyć 
funkcję sterowania wszystkimi kołami, muszą być spełnione następujące warunki:
– tryb pracy Zając włączony
– główny włącznik układu sterowania odblokowany
– prędkość przynajmniej 0,5 km/h i maksymalnie 8,0 km/h
W celu aktywowania funkcji nacisnąć jednocześnie na prawym joysticku klawisze (12) 
i (13), aż do momentu pojawienia się na kolorowym terminalu symbolu  .

12

13

6.11.2.1 Ręczne sterowanie tylną osią
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6.11.2.3 Ustawianie tylnej osi w pozycji na wprost
– włączyć tryb pracy „Zając”.
– jechać z małą prędkością (poniżej 8 km/h).
– odblokować główny włącznik układu sterowania.
– jechać z prędkością przynajmniej 0,5 km/h i jednocześnie na chwilę nacisnąć 

klawisz wielofunkcyjny (11) na joysticku.
Po wykonanych czynnościach tylna oś ustawia się w pozycji jazdy na wprost. Na 
kolorowym terminalu pojawia się następujący symbol . 
Następnie ponownie i NATYCHMIAST zablokować główny włącznik układu sterowania.

11

Kiedy tylna oś nie jest zablokowana w pozycji jazdy na wprost, to na kolorowym 
terminalu pojawia się w trybie pracy „Zając” następujący symbol .
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6.11.2.4 Szybki kurs sterowania w trybie pracy „Zając”

Jechać wolniej niż 8 km/h

L R

Odblokować główny włącznik 
układu sterowania.

Ważne: Zablokować główny włącznik układu sterowania.
W przypadku, kiedy tylna oś nie będzie zablokowana w pozycji jazdy na wprost lub 
kiedy nie będzie zablokowany główny włącznik układu sterowania, na kolorowym 

terminalu pojawiają się odpowiednie ostrzeżenia 
  lub  

Jechać z prędkością  
min. 0,5 km/h.

Aktywować funkcję sterowania wszystkimi 
kołami. W tym celu wcisnąć w trakcie 

jazdy klawisze (12) i (13), aż do momentu 
pojawienia na kolorowym terminalu 

symbolu  . 

Uruchomić silnik.

Włączyć tryb pracy „Zając”  

Tylną osią można sterować 
przesuwając joystick w lewo (L) 

lub w prawo (P). 

Nacisnąć klawisz wielofunkcyjny 
(11).

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

11

12
13
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6.11.3 Sterowanie w trybie pracy „Żółw” (tryb załadunku) 

W trybie załadunku tylną osią steruje się się przy pomocy przełącznika wychylnego (2) 
umieszczonego na polu przełączników 4. Warunkiem jest odblokowany główny włącznik 
układu sterowania. W tym trybie pojawiają się następujące ograniczenia:
– kąt skrętu jest bardzo ograniczony, kiedy jest włączona blokada dyferencjału.
– tylna oś powinna być skręcona najmniej, jak to jest możliwe, aby uniknąć zbyt 

dużego obciążenia przegubów kardanowych.

2

6.12 Tryb załadunku

Niebezpieczeństwo! W przypadku wszystkich osób przebywających w trakcie 
załadunku w strefie zagrożenia występuje duże zagrożenie życia! W trakcie załadunku 
w strefie zagrożenia nie mogą przebywać osoby trzecie. W przypadku stwierdzenia, że 
do pojazdu zbliżają się inne osoby, operator ma obowiązek bezzwłocznego zatrzymania 
maszyny i przerwania operacji załadunku. Należy nakazać tym osobom natychmiastowe 
opuszczenie strefy zagrożenia. Załadunek można kontynuować dopiero, kiedy wszystkie 
osoby opuszczą strefę zagrożenia. Jeżeli mimo wezwania te osoby nie odejdą na 
bezpieczną odległość, to nie wolno kontynuować załadunku.

6.12.1 Wyłącznik bezpieczeństwa podczas trybu załadunku w maszynie euro-Maus3
Maszynę euro-Maus3 wyposażono w ochronny wyłącznik bezpieczeństwa. Wyłącznika 
nie można mostkować i unieruchamiać. Wyłącznik powstał w wyniku analiz wypadków i 
jego zadaniem jest zwiększenie bezpieczeństwa osób w szczególnie krytycznych fazach 
załadunku. Jednocześnie operator jest przez cały czas informowany o swojej osobistej 
odpowiedzialności.

Każdy, kto próbuje w jakikolwiek sposób manipulować tym wyłącznikiem, jest 
całkowicie odpowiedzialny za swoje działanie i tym samym narusza świadomie 
przepisy bezpieczeństwa i naraża się na zarzut poważnego zaniedbania. Taka 
osoba jest w pełnym zakresie odpowiedzialna za wynikające z tego skutki oraz 
ponosi również ryzyko z tytułu odpowiedzialności cywilnej!

Niebez- 
pieczeństwo!
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Włącznik bezpieczeństwa zgarniacza pozostałości w górze
Tak długo, jak zgarniacz pozostałości jest wystarczająco wysoko  
podniesiony, pole zgarniacza na kolorowym terminalu jest podświetlone na zielono. 
Zielony kolor pokazuje, że wyłącznik bezpieczeństwa nie jest aktywny w trakcie 
załadunku. Tak długo, jak nie zostanie przekroczona w dół minimalna wysokość, 
zgarniacz może być wykorzystywany bez ograniczeń (np. w przymarzniętej pryzmie).

Zgarniacz pozostałości w dole
Jeżeli pole informujące o wysokości zgarniacza jest podświetlone na pomarańczowo, 
ponieważ jest on opuszczony, to ramię wysięgnika może być poruszane tylko w lewo/
prawo i w górę/dół. W przypadku, kiedy ramię wysięgnika należy wysunąć lub schować, 
należy obrócić fotel operatora do przodu i nacisnąć „Przycisk nożny kierunku patrzenia 
do przodu“ na podłodze kabiny. 

Wyłącznik bezpieczeństwa podczas włączania napędu maszyny
Przy włączaniu napędu maszyny należy koniecznie włączyć nożny przycisk kierunku 
patrzenia do przodu. W ten sposób kierowca będzie zmuszony do patrzenia do przodu 
przy włączaniu napędu maszyny, co pozwoli mu upewnić się, że w strefie zagrożenia 
stołu podbierającego nie znajdują się osoby trzecie. Włącznik ma czas karencji. Jeżeli 
napęd maszyny zostanie wyłączony na chwilę (mniej niż 30 sekund w przypadku 
zmiany ciężarówki bez przerwy) można ponownie włączyć napęd maszyny bez potrzeby 
naciskania przełącznika kierunku patrzenia do przodu. 
Po upłynięciu czasu karencji na kolorowym terminalu pojawia się następujący 
komunikat: 

Wspomniany „Przełącznik kierunku patrzenia do przodu” musi być zawsze wciśnięty 
i przytrzymany w tej pozycji, kiedy następuje załadunek pozostałych buraków. Po 
puszczeniu przełącznika nożnego wszystkie walce podbierające zatrzymują się. Można 
je włączyć ponownie prawym joystickiem tylko w momencie, kiedy fotel operatora 
będzie obrócony do przodu i „Przełącznik nożny kierunku patrzenia do przodu” będzie 
wciśnięty.

Wysokość zgarniacza 
pozostałości

Przełącznik nożny 
kierunku patrzenia do 
przodu 
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Jeżeli walce podbierające i walce w zgarniaczu pozostałości zostaną opuszczone 
poniżej wspomnianej już granicy wysokości, to operator ma jeszcze nieco czasu na 
obrócenie fotela do przodu i naciśnięcie „Przycisku nożnego kierunku patrzenia do 
przodu”. Wyłącznik bezpieczeństwa zaczyna działać dopiero po kilku sekundach. O 
upłynięciu czasu karencji operator jest informowany optycznie na kolorowym terminalu 
oraz sygnałem akustycznym.

Jeżeli „Przełącznik nożny kierunku patrzenia do przodu” jest stale wciśnięty (np. 
elektrycznie mostkowany lub trwale obciążony mechanicznie), to nie można włączyć 
napędu maszyny. 

6.12.2 Przygotowania do załadunku
Przed rozpoczęciem pracy należy zapoznać się z miejscowymi warunkami podłoża oraz 
terenu.
Jeszcze przed załadunkiem sprawdzić, czy pryzma odpowiada zaleceniom podanym 
w planie tworzenia pryzmy w załączniku. W szczególności należy zwrócić uwagę na to, 
aby pryzma nie była szersza w żadnym miejscu niż 8,5 m. Jeżeli jednak ta szerokość 
zostanie przekroczona, to należy zrobić tak, aby szerokość maksymalna wynosiła 8 m.

Idealna szerokość pryzmy Straty buraków na skutek przekroczenia 
maksymalnie dopuszczalnej szerokości pryzmy

Poinformować obecne osoby przed rozpoczęciem pracy o najważniejszych przepisach 
bezpieczeństwa, w szczególności o strefach zagrożenia i o potrzebie zachowania 
wymaganych odstępów bezpieczeństwa. 
Szkolenie należy w miarę możliwości potwierdzić podpisem na arkuszu w załączniku 
(przed wypełnieniem skopiować!). 
Wszystkie obecne osoby należy poinformować o tym, że są zobowiązane do 
natychmiastowego zatrzymania maszyny i wstrzymania prac, jeżeli jakakolwiek osoba 
znajdzie się w strefach zagrożenia lub kiedy nie opuści ich na wezwanie.

Podjechać na ok. 1 m do pryzmy.
Włączyć tryb pracy Żółw I (patrz strona 106).
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6.12.3 Włączanie wahadłowego odciążenia tylnej osi
–	 Przechylić włącznik (3) w dół i włączyć odciążenie tylnej osi.

6.12.4 Rozkładanie stołu podbierającego
– Zdjąć łańcuchy bezpieczeństwa ze stołu podbierającego i zawiesić je na 

przewidzianych do tego celu hakach na ramie pojazdu.

3

Uwaga! Ryzyko poważnych obrażeń przez odrywające się elementy łańcucha. 
Należy pamiętać o tym, aby przed rozłożeniem stołu podbierającego zdjąć łańcuchy 
zabezpieczające z bocznych części stołu. Podczas hydraulicznego opuszczania stołu 
łańcuchy są napinane z dużą siłą. Wyrzucane elementy łańcucha mogą być przyczyną 
bardzo poważnych obrażeń u stojących w pobliżu osób.

– Wysunąć nieco rurę teleskopową zgarniacza i podnieść go na tyle, ile to możliwe.

Informacja o podporze w stanie 
włączonym

Uwaga!
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– Wysunąć obie części boczne stołu podbierającego poziomo. W tym celu:
 Klawisz krzyżakowy (5) przesunąć
 DO PRZODU W LEWO  rozłożyć boczną część stołu podbierającego z lewej  

    strony 
DO PRZODU W PRAWO rozłożyć boczną część stołu podbierającego z prawej  
    strony 
W celu szybszego rozłożenia nacisnąć klawisz wielofunkcyjny (11) i przytrzymać 
go pozycji wciśniętej. Kiedy klawisz krzyżakowy (5) zostanie przesunięty do 
przodu w lewo lub w prawo, to obie części boczne stołu podbierającego rozłożą 
się jednocześnie. Kiedy obie boczne części zespołu ładującego są całkowicie 
rozłożone i nie jest to pokazane na kolorowym terminalu, to należy sprawdzić drążki 
włączające wyłącznika pozycji końcowej (patrz strona 223).

5

11

– Obrócić przełącznik obrotowy do pozycji 8 i naciskając klawisz  podnieść całkowicie 
osłony. Przy podnoszeniu osłon są jednocześnie wysuwane stopy podporowe. 
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Podniesienie osłon jest możliwe tylko w momencie, kiedy na kolorowym terminalu 
pokaże się informacja, że obie boczne części stołu podbierającego są rozłożone. 
Jest to pokazane na kolorowym terminalu w następujący sposób:

Obie boczne części całkowicie rozłożone

Rozłożona jest tylko lewa boczna część 

Rozłożona jest tylko prawa boczna część

Ciśnienie odciążające bocznych części stołu podbierającego jest pokazywane nawet 
wtedy, kiedy boczna część nie jest całkowicie rozłożona.
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6.12.4.1 Ustawianie głębokości roboczej stołu podbierającego
– Przesunąć klawisz krzyżakowy (4) diagonalnie do przodu w prawą stronę i ustawić 

prawą stopę na szacowanej wysokości roboczej stołu podbierającego.
– Przesunąć klawisz krzyżakowy (4) diagonalnie do przodu w lewą stronę i ustawić 

lewą stopę na szacowanej wysokości roboczej stołu podbierającego.

 W celu szybszego wsunięcia nacisnąć klawisz wielofunkcyjny (11) i przytrzymać go 
w pozycji wciśniętej. Kiedy teraz klawisz krzyżakowy (4) zostanie przesunięty do 
przodu w lewą lub prawą stronę, to nastąpi jednoczesne wsunięcie obu stóp.

– Sprawdzić jeszcze raz, czy oba łańcuchy zabezpieczające są zdjęte.
– Klawisz krzyżakowy (1) nacisnąć do przodu i opuścić kompletny stół podbierający 

aż do poziomu podłoża. To uniemożliwia przewrócenie się maszyny podczas 
rozkładania wysięgnika.

Wskazówka! Ryzyko uszkodzeń materiału w stole podbierającym. Bezwzględnie unikać 
dociskania stołu podbierającego podczas opuszczania do podłoża na tyle, aby przednia oś 
była odciążona. W takim przypadku może nastąpić uszkodzenie stołu podbierającego.

 Opuszczenie stołu podbierającego jest możliwe wyłącznie w momencie, kiedy na 
kolorowym terminalu pojawi się informacja, że obie boczne części stołu są rozłożone.

6.12.5 Rozkładanie wysięgnika wyładowczego

Niebezpieczeństwo! Przebywanie pod rozłożonym wysięgnika jest surowo zabronione. 
Zagrożenie dla życia! Operator maszyny musi zwrócić uwagę na to, aby w obszarze 
wysunięcia wysięgnika nie przebywały żadne osoby. Koniecznie należy zwrócić uwagę 
na przewody wysokiego napięcia w obszarze wysunięcia wysięgnika. Należy zachować 
wystarczający odstęp bezpieczeństwa do tych przewodów. Odstęp jest zależny od rodzaju 
przewodu wysokiego napięcia. Dokładnych informacji udzieli właściwy zakład energetyczny. 
W przypadku wszystkich osób przebywających w obszarze pracy pojazdu transportowego 
istnieje obowiązek noszenia dopuszczonego do pracy kasku ochronnego. W przypadku 
nieprawidłowej obsługi wysięgnika buraki mogą spaść z pojazdu transportującego i 
doprowadzić do poważnych obrażeń znajdujących się w pobliżu osób.

11

41

Niebez- 
pieczeństwo!

Wskazówka!
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Doczyszczacz jest chowany pneumatycznie podczas rozkładania wysięgnika 
wyładowczego. Wysuwanie wysięgnika można rozpocząć dopiero w momencie, kiedy na 
kolorowym terminalu zniknie symbol ostrzeżenia ciśnienia zapasowego  . Tak długo, 
jak to ostrzeżenie jest wyświetlane, nie wolno obracać wysięgnikiem, ponieważ może 
dojść do uszkodzenia doczyszczacza!

Podczas obracania wysięgnikiem z pozycji „Jazda drogowa” do pozycji „Tryb załadunku” 
należy zwrócić uwagę na to, aby doczyszczacz poruszał się i wysuwał się wraz 
z wysięgnikiem. W przeciwnym wypadku należy natychmiast zatrzymać operację 
wysuwania i usunąć przyczynę awarii.

Wskazówka! Aby rozpocząć załadunek, wysięgnik należy wysunąć przynajmniej na tyle, 
aby doczyszczacz mógł się w nim całkowicie schować.

– Nacisnąć klawisz wielofunkcyjny (11) na prawym joysticku i przytrzymać go w 
pozycji wciśniętej, jednocześnie przesunąć prawy joystick lekko do tyłu, aby 
podnieść  nieco (około 3 cm) nad podporę transportową.

11

1

– Puścić klawisz wielofunkcyjny (11). Następnie ostrożnie nacisnąć prawy joystick 
nieco w prawo i tym samym wysunąć wysięgnik z obrysu pojazdu.

– Nacisnąć klawisz wielofunkcyjny (11) na prawym joysticku i przytrzymać go 
wciśnięty, jednocześnie nacisnąć prawy joystick w prawo i tym samym podnieść 
przegub wysięgnika na tyle, aby uzyskać wystarczający odstęp od podłoża.

– Ustawianie stołu podbierającego: 
Wybrać kierunek załadunku lewo/prawo. W tym celu przesunąć klawisz krzyżakowy 
(1) w odpowiednim kierunku i przytrzymać przez chwilę w pozycji końcowej.

 Kierunek załadunku w prawo  Ciężarówka stoi po prawej stronie maszyny.
 Kierunek załadunku w lewo  Ciężarówka stoi po lewej stronie maszyny.

 Jeżeli klawisz krzyżakowy (1) zostanie naciśnięty w lewo/prawo i na chwilę 
przytrzymany, to zmienia się za każdym razem kierunek obrotów dużego wieńca 
obrotowego.

Wskazówka!
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6.12.5.1 Kierunek załadunku w prawo lub w lewo

.e-M3/e-BM3 Rop.Art. 355250 .e-M3/e-BM3 Rop.Art. 355250
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Niebezpieczeństwo! Przed każdym wysunięciem zbiornika paliwa należy upewnić 
się, czy w obszarze wysunięcia zbiornika nie przebywają żadne osoby. Jeżeli podczas 
wysuwania przebywająca w pobliżu osoba zostanie złapana i zakleszczona, to może to 
doprowadzić do śmiertelnych obrażeń! Niebezpieczeństwo śmiertelnych obrażeń w razie 
przewrócenia się maszyny. Nigdy nie wolno wysuwać zbiornika paliwa w kierunku, w 
którym znajduje się wysięgnik. Podczas obracania wysięgnika należy zwrócić uwagę na 
to, aby nie uszkodził lub nie zniszczył kabiny operatora!

Niebez- 
pieczeństwo!

Kierunek załadunku w lewo Kierunek załadunku w lewo
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– Odblokowanie zbiornika paliwa. W tym celu ustawić przełącznik obrotowy w pozycji 
7 i naciskając klawisz odblokować zbiornik paliwa.

– Ustawić przełącznik obrotowy na panelu obsługi w pozycji 6 i naciskając klawisz  
wysunąć zbiornik paliwa w lewo, tak aby został wyrównany ciężar wysięgnika 

– Prawym joystickiem podnieść wysięgnik i obrócić, tak aby punkt zrzutu znalazł się 
nad powierzchnią załadunkową pojazdu transportującego.

– Ustawić wysokość wysięgnika prawym joystickiem w taki sposób, aby przegub 
ustawił się poziomo do lekko wznosząco nad powierzchnią załadunkową pojazdu 
transportującego.

Zbiornik paliwa jest skierowany zawsze w przeciwnym kierunku do wybranego kierunku 
załadunku.Wysięgnik jest skierowany zawsze w kierunku wybranego kierunku załadunku.

Odblokować/zablokować zbiornik paliwa

Wysunąć zbiornik paliwa

 Kierunek załadunku w prawo
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Wskazówka! Odciążenie wahadłowe należy włączać ostrożnie i z wyczuciem. Zwrócić 
uwagę na to, aby powierzchnie bieżne obu tylnych kół przylegały całkowicie do podłoża, 
ponieważ w wyniku jednostronnego obciążenia maszyny może dojść do poważnych 
uszkodzeń opon lub elementów tylnej osi. Poza tym, mimo włączonej blokady 
dyferencjału, siła napędowa nie będzie optymalnie wykorzystywana.

6.12.6 Włączanie napędu maszyny

Niebezpieczeństwo! W przypadku wszystkich osób przebywających w trakcie 
załadunku w obszarze zagrożenia istnieje duże zagrożenie życia! Dlatego przed 
włączeniem napędu maszyny należy na wszelki wypadek sprawdzić w ramach 
kontroli wzrokowej, czy w strefie zagrożenia maszyny - w szczególności w obszarze 
stołu podbierającego - nie przebywają żadne osoby. Podczas załadunku w obszarze 
załadunku nie mogą przebywać osoby trzecie. Po zauważeniu, że do strefy zagrożenia 
zbliżają się inne osoby, należy bezzwłocznie wyłączyć maszynę i przerwać operację 
załadunku. Zażądać od tych osób natychmiastowego opuszczenia strefy zagrożenia. 
Załadunek można rozpocząć lub kontynuować dopiero w momencie upewnienia się, 
że wszystkie osoby znajdują się w wystarczającej odległości od maszyny. Jeżeli mimo 
wezwań te osoby nie opuszczą strefy zagrożenia, to w żadnym wypadku nie wolno 
rozpocząć lub kontynuować załadunku.

 Kierunek załadunku w lewo
– W pierwszej kolejności wysunąć wysięgnik nad środek pojazdu po lewej stronie 

maszyny.
– Odblokować zbiornik paliwa w sposób opisany w „Kierunek załadunku w prawo” i 

wysunąć następnie zbiornik paliwa w prawo.
– Ustawić maszynę – jeżeli jest to konieczne – równolegle do podłoża. W tym celu 

odpowiednio wyregulować odciążenie wahadłowe tylnej osi przy pomocy włącznika 
(4).

4

Niebez- 
pieczeństwo!

Wskazówka!



6 Praca z maszyną

132Rozdział 6 
Praca z maszyną

Obrócić fotel operatora do przodu. Przed uruchomieniem maszyny nacisnąć krótko i 
wyraźnie klakson w celu poinformowania wszystkich obecnych, że nastąpi uruchomienie 
napędu maszyny i że należy zachować wystarczający odstęp od maszyny. Napęd 
maszyny wolno włączać dopiero w momencie, kiedy w strefach zagrożenia nie będą 
przebywały osoby trzecie.

– Nacisnąć na chwilę żółty klawisz (6) na prawym joysticku. Maszyna zareaguje po 
upłynięciu czasu karencji tylko wtedy, kiedy operator jednocześnie wciśnie stopą 
„Przełącznik nożny kierunku patrzenia do przodu” i tym samym potwierdzi, że 
poprzez kontrolę wzrokową upewnił się, że nie ma nikogo w strefie zagrożenia.

– – Klawiszami (16) Gaz  i (17) Gaz  ustawić prędkość taśmy wysięgnika 
odpowiednio do potrzeb (zalecenie: obroty silnika między 1200 i 1500 obr./min.).

Przełącznik nożny 
kierunku patrzenia do 
przodu 

Czas karencji upłynął. W celu włączenia 
napędu maszyny obrócić fotel do przodu i 
wcisnąć przycisk nożny kierunku patrzenia 
do przodu.

Tryb maszyny jest włączony.

1716 6
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6.12.7 Odciążenie stołu podbierającego/ ustawianie głębokościg
Za prowadzenie na głębokość stołu podbierającego są odpowiedzialne obie ustawiane 
na wysokość stopy podporowe (na zewnątrz po obu bocznych częściach stołu 
podbierającego) oraz część środkowa (mimośród).
– Wjechać w pryzmę (patrz strony 148 i 316).
– Ustawić głębokość stołu podbierającego. 

Stół należy ustawić na wysokość w taki sposób, aby palce walca podbierającego 
dotykały na całej długości podłoża. Taka głębokość stołu podbierającego gwarantuje 
optymalną i oszczędną pracę

1 4 5

 Klawiszem krzyżakowym (1) na prawym joysticku ustawia się wysokość środkowej 
części stołu podbierającego i tym samym także wysokość w obszarze środkowym 
bocznych części stołu podbierającego. Klawiszem krzyżakowym (4) ustawia 
się wysokość stóp podporowych i tym samym także wysokość bocznych części 
stołu podbierającego z lewej i z prawej strony. Aby w trakcie załadunku stół nie 
zanurzał się zbyt głęboko do podłoża, należy go odciążyć. To znaczy, że stopy 
podporowe powinny tylko częściowo przenosić obciążenie bocznych części stołu 
podbierającego. Największą część obciążenia powinno przenosić podwozie pojazdu. 
W tym celu należy użyć siłowników hydraulicznych, które składają  i rozkładają 
boczne części stołu podbierającego (klawisz krzyżakowy (5) na prawym joysticku). 
Boczne części należy odciążyć poprzez podniesienie w taki sposób, aby stopy 
podporowe naciskały na podłoże z niewielką siłą.

Prawa 
strona

Lewa 
strona

Wysokość stołu podbierającego w %

Ciśnienie 
odciążające
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Klawisz krzyżakowy (5) służący do odciążania stołu podbierającego należy naciskać 
tylko na chwilę, aż do momentu osiągnięcia żądanego ciśnienia odciążającego. 
Wartość ciśnienia odciążającego jest wyświetlana na kolorowym terminalu. Zgodnie z 
niezobowiązującym zaleceniem wartość ta powinna mieścić się w granicach między 80 
i 100 bar. Ciśnienie odciążające części środkowej powinno być jak najwyższe, aby w 
ten sposób maksymalny ciężar przenieść na przednią oś. To poprawia trakcję przednich 
opon i równomierniej obciąża zespół przeniesienia napędu.

Jeżeli stół podbierający jest prawidłowo odciążony, to z tyłu za stopami podporowymi, 
przy normalnych warunkach podłoża, widoczne są jedynie płaskie ślady przetarcia.

Nie ma zalecanej wartości dla ciśnienia odciążającego części środkowej. Decydująca 
jest informacja na wyświetlaczu wideo. Tutaj operator powinien widzieć, że wszystkie 
buraki są ładowane i nie ma żadnych strat. Wysokość stołu podbierającego jest 
wyświetlana na kolorowym panelu. Ta wartość służy wyłącznie grubszej orientacji.  
Zbyt głębokie prace w podłożu zwiększają zapotrzebowanie na energię z napędu stołu 
podbierającego i zdecydowanie zwiększają zużycie walców! Ustawienie głębokości 
należy stale dopasowywać do konturu podłoża i obciążenia stołu podbierającego przez 
ciężar buraków.
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Blachy zamykajće ograniczają szerokość stołu podbierającego i prowadzą buraki 
z boku na walec stołu podbierającego. 
W przypadku pierwszego użycia maszyny ustawić przedłużki i szyny na właściwą 
wysokość w taki sposób, aby przedłużki znajdowały się tuż nad podłożem. Szyny 
powinny całą powierzchnią dotykać podłoża.

W trakcie załadunku należy zwrócić szczególną uwagę na zamarzniętą ziemię i zbite 
fragmenty ziemi na torze przesuwu tarczy zgarniającej. W żadnym wypadku nie wolno 
przejeżdżać blachami zamykającymi przez przeszkody! Może dojść do uszkodzenia 
mechanizmu składającego. 
W przypadku przeciążenia pęka u nasady gwintu tłoczysko siłownika składającego. Tego 
rodzaju uszkodzenia nie są objęte gwarancją.

Miejsce pękania  
siłownika  
składającego

6.12.8 Blachy zamykające

Blacha zamykająca
Szyna

Przedłużka
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6.12.9 Strumień buraków
Ten fragment kolorowego terminalu symbolizuje przepływ buraków przez maszynę. W 
ten sposób operator maszyny widzi wszystkie najważniejsze parametry robocze. 

Poszczególne kolory i symbole mają następujące znaczenie:

Biały     = podzespół jest odłączony 
Zielony     = podzespół jest aktywny, ale nie w ruchu 
Zielony z czarnymi strzałkami  = podzespół jest w ruchu w kierunku pracy 
Zielony z pomarańczowymi strzałkami = podzespół jest przeciążony 
Czerwony    = podzespół jest zablokowany 
Pomarańczowy ze strzałkami  = podzespół jest obrócony, jest w ruchu  
         w kierunku przeciwnym do kierunku pracy

– Ustawić w miarę możliwości optymalnie prędkość całego strumienia buraków. 
Dopasować wzajemnie obroty walców podbierających i 4 walców czyszczących na 
taką wartość, aby załadowane buraki były transportowane do pasa dennego bez 
zatorów. Przy wyborze obrotów należy uwzględnić stopień zabrudzenia buraków. 
W przypadku bardzo brudnych buraków i przy mokrym podłożu obroty powinny być 
wyższe. To znaczy, że walce powinny się szybciej obracać, niż ma to miejsce w 
przypadku korzystnych warunków pracy

A A
B B

C

D
E
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Napęd ten jest włączany i wyłączany wspólnie z napędem maszyny przy pomocy 
klawisza (6) na prawym joysticku. Prędkość jest zależna od obrotów silnika 
wysokoprężnego. W przypadku zatrzymania tego napędu zatrzymują się również 
napędy B do E (patrz grafika). Nie można zmieniać kierunku obrotów tego napędu.
W przypadku maszyn od roku produkcji 2007 na kolorowym terminalu pojawia się 
następujący symbol: , kiedy ten napęd jest przeciążony. Jeżeli wysięgnik jest 
zablokowany, to na kolorowym terminalu pojawia się następujący symbol: .

6

Przyczyny blokowania taśmy wysięgnika należy szukać w obszarze samego wysięgnika 
lub w obszarze mimośrodu. Silniki olejowe napędu mimośrodu i napędu wysięgnika są 
połączone szeregowo. W przypadku zablokowania mimośrodu zatrzymuje się także 
silnik olejowy wysięgnika. Z reguły przyczyny blokady należy szukać na mimośrodzie.

– Przy pomocy prędkości przesuwu do przodu operator wpływa dodatkowo na stopień 
czyszczenia buraków:

 Mała prędkość przesuwu do przodu g cienka warstwa buraków na walcach g	
wszystkie buraki przechodzą przez podwójną drogę oczyszczania = lepszy efekt 
oczyszczania.

 Duża prędkość przesuwu do przodu  à gruba warstwa buraków na walcach  g	
tylko część buraków przechodzi przez podwójną drogę oczyszczania = mniejszy 
efekt czyszczenia i łagodniejsze potraktowanie buraków.

 Im większe doświadczenie w pracy z maszyną euro-Maus3, tym dokładniej można 
także ocenić wybór optymalnych prędkości.

6.12.9.1 Wysięgnik wyładowczy (na grafice Napęd A)
Wysięgnik transportuje buraki z walców czyszczących do pojazdu transportującego. W 
trakcie tej operacji buraki powinny być w miarę możliwości jak najlepiej chronione przed 
uszkodzeniem. 
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Tryb szybkich obrotów

Czasami na przenośniku zostaje większa ilość zanieczyszczeń – np. podczas 
załadunku w niekorzystnych warunkach. Aby móc usunąć te zabrudzenia z przenośnika, 
wyposażono go w funkcję trybu szybkich obrotów. Po włączeniu tej funkcji taśma 
wysięgnika obraca się z podwójną prędkością.

Włączyć tryb szybkich obrotów przełącznikiem przechylnym (1). W tym celu przechylić 
przełącznik do góry i przytrzymać go w tej pozycji do momentu usunięcia wszystkich 
zanieczyszczeń. 
Aby uniknąć niepotrzebnych obciążeń udarowych łańcucha sitowego, przy włączaniu 
trybu szybkich obrotów zmniejszają się automatycznie na chwilę obroty silnika.

Tryb szybkich obrotów należy włączać tylko wtedy, kiedy taśma wysięgnika jest pusta i 
nie ma na niej buraków. Tak długo, jak jest włączony tryb szybkich obrotów, następuje 
automatyczne zatrzymanie pasa dennego.

Tak długo, jak wysięgnik pracuje w trybie szybkich obrotów, tak długo obraca się z 
podwójną prędkością mimośród. W przypadku, kiedy na górnej części mimośrodu 
znajdzie się większa ilość zanieczyszczeń, to trybu szybkich obrotów wolno użyć tylko 
przez chwilę. W przeciwnym wypadku może dojść do uszkodzenia napędu mimośrodu.

6.12.10 Walce czyszczące (doczyszczanie) (na grafice Napęd B)
Zależnie od danej wersji maszyna euro-Maus3 jest wyposażona w łańcuch sitowy lub  
8 walców czyszczących służące do czyszczenia buraków. Są one umieszczone 
pomiędzy pasem dennym i wysięgnikiem. Napęd łańcucha sitowego lub walców 
czyszczących pracuje tylko w momencie, kiedy jest już włączony napęd maszyny. 
W celu włączenia łańcucha lub walców czyszczących jeden raz na chwilę nacisnąć 
klawisz (9) na prawym joysticku. Ponowne krótkie naciśnięcie tego klawisza powoduje 
odłączenie łańcucha lub walców. W przypadku naciśnięcia tego klawisza i przytrzymania 
go zmienia się kierunek obrotów. Zmiana kierunku obrotów jest możliwa wyłącznie w 
modelach z walcami czyszczącymi.

1

9
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Prędkość łańcucha sitowego można ustawiać w 10 stopniach. W tym celu ustawić 
przełącznik obrotowy w pozycji 3. Naciskając klawisz  /  zmienić prędkość łańcucha 
sitowego.

Klawisz = bardziej agresywne oczyszczanie
Klawisz = bardziej delikatne oczyszczanie

W przypadku zastosowania 8 walców czyszczących prędkość można zmieniać w 11 
stopniach (0-10 i dodatkowo „MAX”).

Aby buraki były traktowane w miarę możliwości jak najdelikatniej, prędkość łańcucha 
sitowego nie powinna być większa, niż jest to konieczne. 
Stopień „MAX” należy wykorzystywać wyłącznie w przypadku bardzo klejącego się 
podłoża. Na tym stopniu obroty walców czyszczących są zależne wyłącznie od obrotów 
silnika wysokoprężnego. W celu włączenia stopnia „MAX” nacisnąć klawisz  i trzymać 
wciśnięty, aż do momentu pojawienia się na kolorowym terminalu symbolu „MAX”. 

 Łańcuch sitowy

Ostrzeżenie! W żadnym wypadku nie wolno wchodzić na maszynę przy włączonym 
napędzie. W trakcie obracania łańcucha sitowego istnieje ryzyko wciągnięcia 
przez łańcuch osób poprzez części ciała lub ubrania. Może wtedy dojść do bardzo 
poważnych obrażeń. W żadnym wypadku nie dotykać obracającego się łańcucha 
rękoma, narzędziami lub przedmiotami, ponieważ mogą one zostać porwane przez 
łańcuch. Może wtedy dojść do obrażeń osób i poważnego uszkodzenia maszyny. 
Przed przystąpieniem do wszelkich pracy przy łańcuchu sitowym wyłączyć maszynę i 
zabezpieczyć ją przed przypadkowym włączeniem (wyciągnąć kluczyk ze stacyjki i nosić 
go przy sobie).

W przypadku oczyszczania łańcucha sitowego efekt czyszczenia uzyskuje się przede 
wszystkim przez to, że taśma porusza się do przodu szybciej niż strumień buraków. 
Buraki zaczynają się toczyć i w ten sposób są czyszczone.

Ostrzeżenie!
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W przypadku zablokowania łańcucha sitowego są odłączane napędy C/D/E.

Jeżeli łańcuch sitowy jest zablokowany przez obce ciało, to należy je usunąć ręcznie.  
W tym celu wyłączyć silnik i zabezpieczyć przed ponownym włączeniem (kluczyk nosić 
przy sobie).

 8 walców czyszczących

Niebezpieczeństwo! W żadnym wypadku nie wolno wchodzić na maszynę przy 
włączonym napędzie. W trakcie obracania walców czyszczących  istnieje ryzyko 
wciągnięcia przez łańcuch osób poprzez części ciała lub ubrania. Może wtedy dojść 
do bardzo poważnych obrażeń. Części ciała mogą zostać oderwane lub zmiażdżone. 
W żadnym wypadku nie dotykać obracających się walców rękoma, narzędziami lub 
przedmiotami, ponieważ mogą one zostać porwane i zniszczone. Może wtedy dojść do 
obrażeń osób i poważnego uszkodzenia maszyny. Przed przystąpieniem do wszelkich 
prac przy walcach czyszczących należy wyłączyć maszynę i zabezpieczyć przed 
przypadkowym włączeniem (wyciągnąć kluczyk ze stacyjki i mieć go przy sobie).

W przypadku przekroczenia granicy ostrzegania na łańcuchu sitowym na kolorowym 
terminalu pojawia się następujący symbol .

Jeżeli łańcuch sitowy jest zablokowany, to na kolorowym terminalu pojawia się 
następujący symbol .

Niebez- 
pieczeństwo!
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W przypadku zablokowania walców czyszczących są odłączane napędy C/D/E.

W przypadku przekroczenia granicy ostrzegania na walcach czyszczących na 
kolorowym terminalu pojawia się następujący symbol .

W przypadku zablokowania walców czyszczących na kolorowym terminalu pojawia się 
następujący symbol . 

W przypadku oczyszczania walców efekt czyszczenia uzyskuje się głównie przez to, że 
walce odciągają brud oraz osady na dół.

Dodatkowo jest zamontowany wysuwany hamulec buraków. Drążki hamulca 
umieszczone na ramie walców czyszczących zatrzymują buraki. Buraki ocierają się 
wzajemnie o siebie i w ten sposób efekt oczyszczania ulega poprawie. 
Poziom zanurzenia drążków hamulcowych w strumieniu buraków i tym samym 
intensywność oczyszczania, ustawia się na panelu obsługi.
W tym celu ustawić przełącznik obrotowy w pozycji 4.   .

Naciskając klawisze  /  można zmieniać skuteczność działania hamulca buraków:
Klawisz = strumień buraków jest wyhamowywany mocniej  

   (intensywniejsze oczyszczanie).
Klawisz = strumień buraków jest mniej wyhamowywany (delikatniejsze oczyszczanie).

6.12.10.1 Hamulec buraków (tylko w wersji z 8 walcami czyszczącymi)

Hamulec buraków

Blokujące pracę walców ciała obce można usunąć najczęściej poprzez zmianę kierunku 
obrotów.
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Tryb szybkich obrotów włącza się przełącznikiem wychylnym (1). W tym celu przechylić 
przełącznik w dół i trzymać w tej pozycji do momentu usunięcia zanieczyszczeń. 
Pas denny obraca się z podwójną prędkością. Aby uniknąć niepotrzebnych obciążeń 
udarowych pasa dennego, obroty silnika wysokoprężnego są na chwilę zmniejszane 
przy włączaniu trybu szybkich obrotów. Tryb szybkich obrotów należy włączać tylko 
wtedy, kiedy pas denny jest pusty i nie ma na nim buraków.  

10

1

Pas denny pracuje tylko wtedy, kiedy pracują walce oczyszczające. Prędkość jest 
zależna wyłącznie od obrotów silnika wysokoprężnego. W razie zatrzymania tego 
napędu zatrzymują się również napędy D i E.  
W przypadku tego napędu nie można również zmieniać kierunku obrotów.

Tryb szybkich obrotów pasa dennego
Czasami na pasie dennym zbiera się większa ilość zanieczyszczeń, przede wszystkim 
w obszarze wejścia i rolek prowadzących. Dzieje się tak najczęściej podczas załadunku 
przy niekorzystnych warunkach. Dlatego pas denny wyposażono w funkcję szybkich 
obrotów, dzięki czemu można zrzucić te zabrudzenia.

6.12.11 Pas denny (na grafice Napęd C)
Pas denny transportuje buraki ze stołu podbierającego do walców oczyszczających.
Ten napęd włącza i wyłącza się klawiszem (10) na prawym joysticku. 
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Włączyć tryb szybkich obrotów na chwilę w momencie zauważenia, że w obszarze 
rolki prowadzącej tworzy się „rolka” z ziemi i zanieczyszczeń. Rolka ta jest usuwana 
przy pomocy trybu szybkich obrotów. Dzieje się tak do momentu, kiedy nie zostanie 
przekroczona określona wielkość. W przeciwnym wypadku zabrudzenie należy usunąć 
ręcznie. W przypadku zablokowania łańcucha sitowego lub walców czyszczących 
następuje automatyczne odłączenie pasa dennego. Po usunięciu blokady pas można 
ponownie włączyć naciskając krótko na klawisz (10) na prawym joysticku. 

6.12.12 4 walce czyszczące w stole podbierającym (na grafice Napęd D)
4 walce czyszczące w stole podbierającym transportują buraki ze środka stołu 
podbierającego na pas denny. Walce poruszają się w kierunku jazdy tylko wtedy, 
kiedy napęd maszyny jest włączony i obraca się pas denny.
Kierunek obrotów tych walców można zmieniać również w przypadku zatrzymania 
pasa dennego. 
W celu włączenia walców nacisnąć jeden raz na krótko klawisz (8) na prawym 
joysticku. Po ponownym naciśnięciu tego klawisza nastąpi zatrzymanie walców.
W przypadku naciśnięcia i przytrzymania tego klawisza następuje zmiana kierunku 
obrotów walców.

8

W celu zmiany ustawienia obrotów walców czyszczących ustawić przełącznik 
obrotowy w pozycji 2.

Naciskając klawisze /  zmienić obroty walców. 
Klawisz = zwiększenie obrotów (agresywniejsze czyszczenie i transport)
Klawisz = zmniejszenie obrotów (delikatniejsze czyszczenie i transport) 

Prędkość walców można ustawiać w 11 stopniach (0-10 i dodatkowo „MAX”).

Aby w miarę możliwości buraki były traktowane delikatnie, obroty walców powinny być 
nie wyższe, niż jest to konieczne. Stopień „MAX” powinien być używany wyłącznie 
w przypadku bardzo klejącego podłoża. W tym stopniu obroty walców palcowych są 
zależne wyłącznie od obrotów silnika wysokoprężnego. 
W celu włączenia stopnia „MAX“ nacisnąć klawisz  tak długo, aż na kolorowym 
terminalu pojawi się symbol „MAX“.
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W przypadku przekroczenia granicy ostrzegawczej na 4 walcach czyszczących na 
kolorowym terminalu pojawia się następujący symbol .

W przypadku zablokowania 4 walców czyszczących na kolorowym terminalu pojawia się 
następujący symbol ostrzegawczy .

W przypadku zablokowania walców czyszczących jest odłączany napęd E.

6.12.13 Walce podbierające (na grafice Napęd E)
Walce podbierające spełniają różne funkcje. Podbierają one buraki z podłoża 
i przekazują je do walców czyszczących. Te z kolei przekazują je dalej do walców 
transportujących i jednocześnie czyszczą palce walców podbierających. Walce 
transportujące czyszczą wstępnie buraki i przekazują je na zewnątrz, aby przez 
dłuższą drogę uzyskać jeszcze lepszy efekt czyszczenia. 
Walce podbierające poruszają się zawsze w kierunku pracy, kiedy również w 
kierunku pracy poruszają się 4 walce czyszczące.  
W celu włączenia walców podbierających nacisnąć jeden raz na krótko klawisz (7) 
na prawym joysticku.
Przy ponownym chwilowym naciśnięciu tego klawisza następuje zatrzymanie 
walców podbierających.W przypadku naciśnięcia klawisza i przytrzymania go 
następuje zmiana kierunku obrotów walców.

7

Aby zmienić obroty walców podbierających, przełącznik obrotowy należy ustawić w 
pozycji 1.

Naciskając klawisze /  zmienia się obroty walców podbierających: 
Klawisz = zwiększenie obrotów (walce obracają się szybciej).
Klawisz = zmniejszenie obrotów (walce obracają się wolniej).

Prędkość walców można ustawiać w 11 stopniach (0-10 i dodatkowo „MAX”).
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W przypadku przekroczenia przy walcach podbierających granicy ostrzegania na 
kolorowym terminalu pojawia się następujący symbol .

W przypadku zablokowania walców podbierających na kolorowym terminalu pojawia się 
następujący symbol ostrzegawczy .

Przy zatrzymaniu lub zmianie kierunku obrotów walców podbierających następuje 
automatyczne zatrzymanie napędu jezdnego. 

6.12.14 Automatyczna zmiana kierunku obrotów wszystkich napędów walców

W menu „Ustawienia podstawowe” (kod menu 45) można włączać i wyłączać 
układ automatycznej zmiany kierunku obrotów dla wszystkich napędów walców. 
Układ rozpoznaje blokady na wszystkich napędach walców. Po rozpoznaniu 
przez system blokady następuje natychmiastowe zatrzymanie przez układ 
automatyczny wszystkich napędów, które znajdują się przed zablokowanym 
napędem. Jednocześnie następuje zatrzymanie napędu jezdnego. Układ 
automatycznej zmiany kierunku obrotów zmienia teraz kilkakrotnie kierunek obrotów 
zablokowanego napędu (maksymalnie 5x) do momentu, kiedy blokada zostanie 
usunięta. Następnie wszystkie napędy – w tym także napęd jezdny – włączają się 
ponownie w sposób automatyczny. 

Aby w miarę możliwości buraki były traktowane delikatnie, obroty walców powinny być 
nie wyższe, niż jest to konieczne. 
Stopień „MAX” powinien być używany wyłącznie w przypadku bardzo klejącego 
podłoża. W tym stopniu obroty walców podbierających są zależne wyłącznie od 
obrotów silnika wysokoprężnego. W celu włączenia stopnia „MAX“ nacisnąć klawisz  

tak długo, aż na kolorowym terminalu pojawi się symbol „MAX“.
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Jeżeli mimo pięciu prób ze zmianą obrotów nie uda się usunąć blokady, to 
następuje wyłączenie wszystkich napędów. Za pośrednictwem klawiszy (7), (8) 
lub (9) na prawym joysticku można ręcznie włączyć dodatkowe próby ze zmianą 
obrotów. Jeżeli pozostaną one w dalszym ciągu bezskuteczne, to przyczynę 
blokady należy usunąć ręcznie. W tym celu wyłączyć maszynę i zabezpieczyć ją 
przed przypadkowym włączeniem. 

8 97

Ostrzeżenie! Ryzyko poważnych obrażeń ciała podczas usuwania blokad w 
napędach. Przed przystąpieniem do usuwania blokad bezwzględnie wyłączyć 
kompletną maszynę i zabezpieczyć ją przed włączeniem przez osoby trzecie. W 
tym celu wyciągnąć kluczyk ze stacyjki i zamknąć kabin. Zabezpieczyć kluczyk 
przed dostępem osób trzecich!

Ostrzeżenie!
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6.12.15 Załadunek pojazdów odtransportowujących
Podczas załadunku pojazdów odtransportowujących należy bezwzględnie stosować 
się do poniższych wskazówek, co zagwarantuje maksymalną ochronę buraków przed 
uszkodzeniem.

– Bezwzględnie unikać zmiany kierunku przepływu strumienia buraków o 90o lub 
więcej pomiędzy pasem dennym, walcami czyszczącymi i wysięgnikiem!

– Ustawić walce czyszczące tak, aby buraki były traktowane jak najdelikatniej 
(najniższe możliwe obroty)

– Pracować przy jak najmniejszych obrotach silnika wysokoprężnego, co chroni silnik i 
środowisko naturalne.

– Unikać wrzucania buraków głębiej niż jest to konieczne do muldy ładunkowej 
pojazdu odtransportowującego. W tym celu opuścić wysięgnik maksymalnie i 
zanurzyć przegub na początku załadunku jak najgłębiej pomiędzy ściankami 
pojazdu odtransportowującego.

Poniżej opisana funkcja jest dostępna tylko wtedy, kiedy maszyna jest wyposażona w 8 
walców czyszczących, ponieważ są one zdecydowanie szersze niż łańcuch sitowy.
Jeżeli na kolorowym terminalu pojawi się następujący symbol , to oznacza to, że 
wysięgnik jest zbyt mocno obrócony do przodu. W efekcie walce czyszczące wysuwają 
się z obszaru wrzutu wysięgnika i część buraków wypada na ziemię. Aby uniknąć tego 
typu strat, następuje kompletne odłączenie napędu maszyny. W takim przypadku należy 
wysunąć wysięgnik nieco do tyłu i ponownie włączyć napęd maszyny.

6.12.16 Funkcja doładunkun
W przypadku, kiedy po wyłączeniu maszyny zaistnieje potrzeba umieszczenia na 
pojeździe odtransportowującym pewnej ilości buraków, to można tego wygodnie 
dokonać przy pomocy funkcji doładowania.
Doładowanie odbywa się zawsze przy stale zaprogramowanych, niskich obrotach 
silnika, na które operator nie ma wpływu.
Aby rozpocząć operację doładunku, należy nacisnąć klawisz (6) Napęd maszyny 
WŁ/WYŁ na prawym joysticku i trzymać go wciśniętym do momentu, kiedy zostanie 
załadowania żądana ilość buraków.
Po zakończonym doładunku należy puścić klawisz, co spowoduje zatrzymanie napędu. 

6
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Wskazówka! Podczas załadunku pozostałych na podłożu buraków należy zawsze 
pracować wokół mimośrodu i zawsze od środka stołu podbierającego na zewnątrz.

Wskazówka! Podczas załadunku zwrócić koniecznie uwagę na to, aby na pas 
denny nie dostały się zmrożone buraki, ponieważ może to prowadzić do zapchania i 
uszkodzenia łańcuchów sitowych.

Przy pomocy zgarniacza można skierować wierzchołek pryzmy na boki stołu 
podbierającego. Zbierak pozostałych buraków (gumowa tarcza) jest zamocowana do 
zgarniacza. Jest ona używana do podebrania ostatnich buraków z pryzmy do stołu 
podbierającego. Zgarniacz jest sterowany lewym joystickiem.

Załadunek pozostałych buraków
Przed załadunkiem pozostałych buraków zaleca się opuścić stół podbierający przy 
bardzo małej prędkości maszyny o kilka centymetrów i zebrać pozostałe buraki w 
następujący sposób:
– buraki należy zawsze wciągać na walce podbierające koło mimośrodu. W tym celu 

poruszać równolegle zbierakiem, aż do dojścia do walca stożkowego i odczekać do 
momentu, kiedy buraki zostaną odtransportowane do pasa dennego.

– następnie wciągnąć znajdujące na zewnątrz buraki na walec stożkowy. Przy odrobinie 
wprawy pozostałe na podłożu buraki można załadować w czterech podejściach.

Wskazówka!

6.12.17 Załadunek przy pomocy zgarniacza pozostałości 

.e-M3 Rop.Art. 355251
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Jeżeli na kolorowym terminalu pojawi się następujący symbol , to oznacza to, że 
zgarniacz pozostałości należy obrócić do środka i podnieść przed podniesieniem stołu 
podbierającego.

Jeżeli zgarniacz ma być wysunięty mocniej na prawo lub na lewo, to należy wcześniej 
opuścić stół podbierający. Jeżeli stół nie jest wystarczająco opuszczony, to na 
kolorowym terminalu pojawia się następujący symbol . 

Na zgarniaczu są umieszczone tablice ostrzegawcze ze światłami ograniczającymi. W 
przypadku przełączenia w tryb Żółw tablice podnoszą się automatycznie

6.12.18 Zmiana ustawienia roboczego na ustawienie transportowe
Przy zmianie ustawienia roboczego na ustawienie transportowe należy zawsze pamiętać o 
tym, aby w pierwszej kolejności wsunąć wysięgnik i dopiero potem złożyć stół podbierający.

Składanie wysięgnika wyładowczego
Prace podczas składania wysięgnika należy wykonywać z najwyższą dbałością 
i uwagą, ponieważ można poważnie uszkodzić maszynę. ROPA zaleca bezwzględnie, 
aby przy pierwszych próbach składania pomagała druga, godna zaufania osoba, która 
będzie kierowała operacją składania. Ta osoba nie może w żadnym wypadku przebywać 
w obszarze obrotu i wysuwania wysięgnika.

Niebezpieczeństwo! Podczas wysuwania wysięgnika lub zbiornika w obszarze obrotu 
i wysuwania maszyny nie mogą przebywać osoby trzecie. W trakcie wszystkich prac 
z wysięgnikiem wszystkie osoby, które znajdują się w pobliżu maszyny, powinny nosić 
odpowiedni i dopuszczony do użycia kask ochronny.

Poszczególne ruchy maszyny należy wykonywać powoli i stale upewniać się, czy: 
a) aw obszarze zagrożenia nie przebywają żadne osoby.
b) b) nie nastąpi uszkodzenie maszyny na skutek niekontrolowanych lub 

nieprzemyślanych operacji włączania lub sterowania.

Przed złożeniem wysięgnika należy wykonać następujące czynności:
– złożyć przegub do oporu. W przypadku standardowego wysięgnika fartuch składa 

się zupełnie dopiero wtedy, kiedy przegub znajduje się już w pozycji końcowej.
– podnieść wysięgnik tak, aby znalazł się tuż nad wysokością bocznej podpory 

transportowej.

Niebez- 
pieczeństwo!
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Ostrożnie! Podczas wysuwania zawsze zwracać uwagę na to, aby wysięgnik był 
podniesiony tuż nad boczną podporą transportową i aby przegub nie mógł uszkodzić 
maszyny. W żadnym wypadku nie wolno podnosić wysięgnika za wysoko.

– Obrócić wysięgnik tak, aby śruba (3) przylegała do powierzchni zderzakowej 
ramienia wysięgnika (zatrzymanie obrotu następuje automatycznie po dojściu 
śruby (3) do przewidzianej powierzchni zderzakowej). Sprawdzić wzrokowo, czy 
doczyszczacz po kontakcie z obracającym się wysięgnikiem wysuwa się równo z 
jego obrysu.

– Obrócić ramię wysięgnika tak, aby patrząc z kabiny do tyłu grubość ścianki (1) dużej 
rury kwadratowej znajdowała się w jednej linii ze środkiem celownika (2).

3

2

1
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– Opuścić wysięgnik tak, aby położył się na podporze.

Ostrzeżenie! W czasie jazdy po drogach publicznych zbiornik paliwa powinien 
być zawsze zablokowany. Maszyna nie może się poruszać po drogach ani też być 
transportowana, jeżeli zbiornik paliwa nie będzie zablokowany. Nie wchodzić na zbiornik 
paliwa! W obszarze wysunięcia się zbiornika paliwa w trakcie pracy maszyny nie mogą 
przebywać osoby trzecie.

– Ustawić przełącznik obrotowy na panelu obsługi w pozycji 6. Naciskając klawisze  
lub wysunąć lub wsunąć zbiornik paliwa.

 Klawisz = wysunięcie zbiornika w lewo, 
 Klawisz = wysunięcie zbiornika w prawo.

Zbiornik 
paliwa

Wsunąć zbiornik paliwa do środka i zablokować

Ostrzeżenie!
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– Ustawić przełącznik obrotowy w pozycji 8.  
Wciskać klawisz tak długo, aż osłony będą całkowicie rozłożone i stopy 
podpiorowe całkowicie schowane.

Wskazówka! Boczne części stołu podbierającego można składać lub rozkładać tylko 
w momencie, kiedy część środkowa stołu jest podniesiona do oporu! Jeżeli część 
środkowa stołu nie znajduje się przy górnej pozycji końcowej, to boczne części mogą się 
złożyć tylko w 2/3.

– Ustawić przełącznik obrotowy ponownie w pozycji 6 i wysunąć zbiornik paliwa 
naciskając klawisz  lub  nieco na lewo i na prawo, aż krzywka ryglująca 
wyczuwalnie wskoczy do wgłębienia w zamku ryglującym. Po zaryglowaniu nie ma 
możliwości poruszenia zbiornikiem.

Składanie stołu podbierającego
– Wysunąć zgarniacz pozostałości do środka i podnieść jak najwyżej.
– Podnieść część środkową stołu podbierającego jak najwyżej. W tym celu przesunąć 

klawisz krzyżakowy (1) na prawym joysticku do tyłu.

– Ustawić przełącznik obrotowy na panelu obsługi w pozycji 7. Nacisnąć teraz klawisz  
i przytrzymać wciśnięty przez kilka sekund, aby krzywka ryglująca zostanie 

dociśnięta do zamka ryglującego. Wysunąć zbiornik w miarę możliwości dokładnie 
do środka (kontrola wzrokowa w lusterkach wstecznych).

1

Wskazówka!
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Całkowicie złożyć boczne części stołu podbierającego. W tym celu przesunąć klawisz 
krzyżakowy (5) na prawym joysticku ukośnie do tyłu. 
W celu szybszego złożenia nacisnąć klawisz wielofunkcyjny (11) i przytrzymać go 
wciśniętym. Kiedy teraz klawisz krzyżakowy (5) zostanie przesunięty ukośnie do 
tyłu w lewo lub w prawo, to nastąpi jednoczesne złożenie obu bocznych części stołu 
podbierającego.
Po złożeniu przytrzymać klawisz krzyżakowy (5) tak długo, aż wskaźnik ciśnienia na 
kolorowym terminalu pokaże wartość przynajmniej 120 bar ciśnienia odciążającego dla 
części bocznych. 11

5

W przypadku, kiedy w stojącej na zboczu maszynie nie będzie możliwości złożenia  
silnie zabrudzonego stołu podbierającego, należy ją najpierw ustawić czołem do dołu lub 
do góry, a następnie złożyć stół podbierający.

Ciśnienie odciążająceCiśnienie 
odciążające
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Niebezpieczeństwo! Przebywanie pod podniesionym i niezabezpieczonym stołem 
podbierającym jest zabronione! Zagrożenie życia w razie opadnięcia części stołu. 
Zwrócić uwagę na to, aby podczas składania i rozkładania bocznych części stołu 
podbierającego w obszarze zagrożenia nie przebywały osoby trzecie. Zabronione jest 
także przebywanie na podeście kabiny operatora.

Zawiesić łańcuchy na części środkowej stołu podbierającego po jego złożeniu i 
opuszczeniu kabiny przez operatora. W przypadku awarii układu hydraulicznego stół 
może niespodziewanie opaść w dół. Może wtedy dojść do poważnych uszkodzeń 
kabiny! Tego rodzaju uszkodzenia nie są objęte gwarancją.

Z przodu po lewej i prawej stronie na ramie pojazdu znajduje się łańcuch 
zabezpieczający. Łańcuchy należy zawieszać na obu częściach bocznych w trakcie 
jazdy po drogach publicznych. 

Zawieszanie łańcuchów zabezpieczających i zabezpieczanie stołu podbierającego

Łańcuch zabezpieczający 
zawieszony na bocznej części

Łańcuch zabezpieczający zawieszony na środkowej 
części stołu podbierającego
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6.12.19 Dodatkowe uwagi podczas załadunku

6.12.19.1 Zmrożone pryzmy
Lekko zmrożoną pryzmę można rozkruszyć przy pomocy zgarniacza pozostałości. 
W żadnym wypadku nie wolno tego robić w przypadku mocno zmrożonych pryzm. 
W takim wypadku należy użyć odpowiedniego sprzętu (np. koparka, ładowarka, itp.).
Rura teleskopowa zgarniacza może naciskać na kopiec wyłącznie własną siłą. 
Dodatkowa jazda do przodu pojazdem prowadzi do jej zniszczenia.

Wskazówka! Zamrożonej pryzmy nie wolno kruszyć poprzez podniesienie kompletnego 
stołu podbierającego. Może to prowadzić do poważnych uszkodzeń stołu. 

W przypadku załadunku zmrożonych pryzm kruszarki należy zawsze ustawiać na 
wejściu pasa dennego i bocznych części stołu podbierającego. 
Kruszarki znajdują się w momencie dostawy maszyny w skrzynce narzędziowej przed 
zbiornikiem paliwa. 
Pomagają one w kruszeniu zmrożonych buraków i dbają o w miarę możliwości płynny 
przepływ buraków przez maszynę
.

Bez kruszarki Kruszarka: część boczna i środek

Wskazówka!
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6.12.19.2 Bardzo wąska pryzma
Nawet w przypadku bardzo wąskiej pryzmy, gdzie wydaje się, że do załadunku 
wystarczyłaby połowa szerokości stołu podbierającego, konieczne jest całkowite 
rozłożenie stołu.

6.12.19.3 Bardzo mocno zabrudzone buraki i klejące podłoże/spryskiwacz (opcja)

 Budowa i działanie
Spryskiwacz wody służy w przypadku szczególnie klejącego się podłoża do zwilżania 
walców czyszczących.
Woda potrzebna do zwilżania jest nalewana z góry do zbiornika, który wstępnie nie 
znajduje się pod ciśnieniem. Wymagane do zwilżenia ciśnienie jest wytwarzane przez 
kompresor sprężonego powietrza maszyny euro-Maus3.
Spryskiwacz włącza się i wyłącza w wygodny sposób z poziomu kabiny operatora.  

Uwaga! Ryzyko obrażeń przez cząsteczki brudu i wylatującą pod ciśnieniem wodę. 
Zawór odcinający należy otwierać przed napełnieniem zbiornika wody powoli i ostrożnie, 
aby w ten sposób zredukować ewentualne ciśnienie w zbiorniku. Nie nachylać się nad 
otworem wlewowym zbiornika do momentu, kiedy ciśnienie nie zostanie całkowicie 
zredukowane do minimum.

Napełnianie zbiornika wody
Przed napełnieniem zamknąć zawór odcinający  (pozycja OFF). 
Przed napełnieniem zbiornika otworzyć ostrożnie zawór kulowy (7) na króćcu wlewowym 
w celu zredukowania ewentualnego ciśnienia. 
Nalewać wyłącznie czystą wodę bez zanieczyszczeń. Zamknąć zawór kulowy (7) po 
napełnieniu wodą
.

7

1

Uwaga!



6 Praca z maszyną

157 Rozdział 6 
Praca z maszyną

Przed każdym napełnieniem sprawdzić, czy sitko filtrujące w obudowie filtra (6) jest 
zabrudzone i przeczyścić je w razie potrzeby.
Przed otwarciem filtra należy najpierw zamknąć zawór kulowy , następnie zawór 
Następnie otworzyć zawór   w celu zredukowania ciśnienia. Obudowę filtra można 
odkręcić dopiero po zamknięciu wszystkich zaworów.  
W przypadku uszkodzenia sitka filtrującego należy zamówić nowe (nr artykułu 208032).

42

3

6

 Ustawienie czterech zaworów kulowych w czterech rodzajach pracy
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Spryskiwacz włącza się i wyłącza przy pomocy klawisza (5) znajdującego się na panelu 
obsługi. Ustawić cztery zawory kulowe w wybranym trybie pracy. 

Tryb pracy I OFF tak długo, jak spryskiwacz nie jest potrzebny zamknąć zawór  
    kulowy .  
Tryb pracy II ON jeżeli jest potrzebny spryskiwacz, to cztery zawory należy  
    ustawić zgodnie z trybem pracy II.

Naciskać klawisz (5) do momentu pokazania Spryskiwacz włączony. Układ 
się na kolorowym terminalu symbolu    natryskuje w trybie ciągłym, kiedy 
       napęd maszyny jest włączony.

Naciskać klawisz (5) do momentu pokazania Spryskiwacz pracuje w trybie 
się na kolorowym terminalu symbolu    automatycznym. W przypadku 
       przekroczenia jednej z ustawionych   
       fabrycznie granic ciśnienia na 4 lub 8  
       walcach czyszczących układ zaczyna 
       natrysk. Jeżeli ciśnienie spadnie  
       poniżej tych wartości, to spryskiwac  
       wyłącza się.

Ponownie nacisnąć klawisz (5) do momentu  Spryskiwacz wyłączony. 
zniknięcia na kolorowym terminalu symbolu.

Obsługa

5

Świecąca się dioda pokazuje, że zawór 
wody jest otwarty i spryskiwacz wyrzuca 
strumień wody.

1

W razie potrzeby ciśnienie wody można ustawiać na reduktorze ciśnienia spryskiwacza 
(maks. 5 bar). 

Reduktor ciśnienia spryskiwacza
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 Tryb pracy III  Spuszczanie wody i opróżnianie zbiornika
   W przypadku groźby zamarznięcia lub przed dłuższymi przerwami  
   w pracy zaleca się w celu uniknięcia uszkodzeń spryskiwacza  
   odpowiednio wcześniejsze spuszczenie wody. 
   W celu szybszego wypuszczenia wody należy włączyć silnik maszyny  
   euro-Maus3 (powstaje wtedy ciśnienie). 

 Tryb pracy IV  Przedmuchiwanie dysz natryskowych i przewodów wysokiego  
   ciśnienia 
   Przedmuchiwanie przewodów wysokiego ciśnienia jest wymagane w  
   przypadku zagrożenia temperaturami poniżej 0oC. Do przedmuchania  
   dysz musi być włączony napęd maszyny. Ustawić zawory kulowe w  
   pozycji zgodnej z trybem pracy IV i włączyć spryskiwacz naciskając  
   na klawisz (5) (tryb pracy ciągłej). Układ musi być włączony do  
   momentu, kiedy ze wszystkich dysz będzie wylatywać czyste powietrze  
   bez mgiełki wodnej. Następnie otworzyć filtr wody i opróżnić obudowę  
   filtra. Ponownie wkręcić obudowę filtra wraz z sitkiem filtrującym do  
   głowicy filtra.

Zawory odcinające dla dysz natryskowych, jeżeli nie są one 
wszystkie potrzebne jednocześnie: 
1 = oczyszczanie wtórne;
2 = stół podb. lewa strona; 
3 = stół podb. prawa strona

1

2
3

Dysza natryskowaDysza natryskowa

Uwaga! Ciśnienie włączające nadciśnieniowego zaworu bezpieczeństwa (8) jest 
ustawione fabrycznie na stałą wartość 6 bar. W żadnym wypadku nie wolno zmieniać 
tego ustawienia, ponieważ może to prowadzić do poważnych obrażeń osób lub szkód 
materiałowych. W przypadku wymiany wolno zastosować wyłącznie równorzędną część 
zamienną, którą należy zamówić bezpośrednio u producenta maszyny euro-Maus3. 

8

Uwaga!
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6.13 Silnik wysokoprężny
Zestawienie wymaganych prac serwisowych w silniku podano w rozdziale 7, w 
oryginalnej instrukcji obsługi oraz w oryginalnym zeszycie serwisowym Mercedes-Benz. 
Wskazówki dotyczące postępowania w razie awarii w pracy znajdują się w rozdziale 8 
„Awarie i pomoc” oraz w oryginalnej instrukcji obsługi Mercedes-Benz. 

Ilość paliwa w zbiorniku paliwa jest wyświetlana na kolorowym terminalu w procentach. 
Jeżeli silnik zostanie wyłączony na przynajmniej 1 minutę, to na kolorowym terminalu 
pojawia się przybliżony poziom oleju w %. Ta informacja służy tylko ogólnej orientacji. 
Miarodajnym jest zawsze poziom oleju zmierzony przy 
pomocy miarki oleju. Ta informacja nie jest wyświetlana przy pracującym silniku, 
ponieważ z przyczyn technicznych nie ma możliwości kontroli poziomu oleju podczas 
pracy silnika.

Ingerencja dławika (pomarańczowy)

Sterowanie rozrusznikiem (zielony)

Poziom oleju w 
silniku

Obroty chwilowe Obroty zadane

Chwilowe zużycie 
paliwa w l/h

Temperatura płynu w 
układzie chłodzenia

Zawartość zbiornika paliwa
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W przypadku problemów z silnikiem na kolorowym terminalu pojawiają się następujące 
ostrzeżenia:

 Ciśnienie oleju za niskie. NATYCHMIAST WYŁĄCZYĆ SILNIK i uzupełnić olej.

 Poziom oleju za niski. NATYCHMIAST WYŁĄCZYĆ SILNIK i uzupełnić olej.

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

 Poziom płynu chłodzącego za niski. Wyłączyć silnik i natychmiast uzupełnić płyn.

 Poważne problemy w silniku! 
  NATYCHMIAST WYŁĄCZYĆ silnik i wezwać serwis Mercedes-Benz. 

Wskazówka! Ryzyko poważnego uszkodzenia silnika! Po wyświetleniu się jednego z 
powyższych symboli ostrzegawczych bezzwłocznie wyłączyć silnik i określić przyczynę 
ostrzeżenia. Dopiero po usunięciu przyczyny wolno ponownie uruchomić silnik.

 Błąd w sterowaniu silnika Mercedes-Benz.

 Filtr powietrza zabrudzony! Bezzwłocznie wymienić filtr!

 Filtr wstępny paliwa zabrudzony! Wymienić filtr, należy się liczyć z utratą  
  mocy silnika.

 Filtr dokładnego oczyszczania paliwa zapchany! Wymienić filtr, należy liczyć  
  się z utratą mocy silnika.

 Ilość paliwa w zbiorniku na rezerwie! 
  Po ustawieniu przez kierowcę wartości rezerwy paliwa w zbiorniku na kolorowym  
  terminalu pokazuje się ten symbol.

W menu „Ustawienia podstawowe”, 
wiersz „Rezerwa paliwa, ostrzeżenie 
przy (%)” można ustawić granicę 
ostrzegawczą dla rezerwy paliwa. 
Wartość podaje się w procentach 
całkowitej pojemności zbiornika.

Wskazówka!
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6.13.1 Zmiany lub uzupełnienia do instrukcji obsługi silnika Mercedes-Benz
W przypadku silników Mercedes-Benz montowanych w maszynach ROPA należy 
zasadniczo uwzględnić poniższe punkty:
– Obecnie są montowane wyłącznie silniki typu OM 926 LA euroMOT 3a (wariant 

220 kW przy 2200 obr/min.). Tym samym obowiązują tylko części instrukcji obsługi 
Mercedes-Benz, które odnoszą się do tego typu silnika i części, które obowiązują 
zasadniczo w przypadku wszystkich typów silników.

– Nie wszystkie silniki są wyposażone w układ Flammstart, ale wszystkie posiadają 
hamulec dławikowy. Sterowanie silnikiem odbywa się za pośrednictwem sterownika 
ADM2 oraz magistrali CAN. Sterownik znajduje się  w skrzynce rozdzielczej 
centralnego układu elektrycznego.

– Wspomniane w instrukcji obsługi Mercedes-Benz „Układ elektroniczny światłeł 
ostrzegawczych” i „ Światła stopu” są zastąpione w maszynach ROPA przez 
komunikaty ostrzegawcze na kolorowym terminalu. Znaczenie tych komunikatów 
jest jednak identyczne ze światłami opisanymi w instrukcji obsługi Mercedes-Benz.

– Po pokazaniu się na kolorowym terminalu komunikatu STOP należy bezzwłocznie 
zatrzymać silnik, ponieważ wystąpiła poważna awaria silnika, która w przypadku 
dalszej pracy może prowadzić do całkowitego uszkodzenia silnika. Lampka 
kontrolna „Prąd ładowania” jest również zastąpiona przez komunikat ostrzegawczy 
na kolorowym terminalu.

– Gniazdko diagnostyczne (X-340) dla układu elektronicznego silnika znajduje się z 
tyłu skrzynki rozdzielczej na podeście kabiny.

– Klawisz START i klawisz STOP w silniku są odłączane przez układ zabezpieczający 
pokrywy komory silnika.

– W silniku zamiast oryginalnej śruby spustowej oleju znajduje się specjalny zawór do 
spuszczania oleju. Zawór służy ułatwieniu pracy przy wymianie oleju w silniku. 

– Maszyny ROPA są wyposażone w dwa alternatory o mocy 100 A każdy.
– W przypadku, kiedy silnik jest napędzany biodieslem, wolno stosować paliwo o 

następującej jakości:  
 FAME (ester metylowy kwasów nasyconych) zgodny z DIN EN 14214.

W przypadku pracy na biopaliwie bezpośrednio po zakończeniu kampanii buraczanej 
należy nalać do zbiornika czystą niezmieszaną ropę i zużyć przynajmniej dwa kompletne 
zbiorniki paliwa. Jeżeli w trakcie przerwy w pracy biopaliwo pozostanie w przewodach 
paliwa lub we wtryskiwaczach, to może to prowadzić do poważnych uszkodzeń w 
układzie paliwowym i w samym silniku.

– Potwierdzenia przeprowadzonych prac serwisowych wykonanych przez Mercedes-
Benz można wpisywać do załączonej oryginalnej dokumentacji Mercedes-Benz.

Instrukcja obsługi Mercedes Benz jest całkowicie wiążąca i została dostarczona 
w oryginale wraz z maszyną.
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Jeżeli napęd maszyny jest włączony i ciśnienie oleju w sprzęgle płytkowym jest za 
niskie, to na kolorowym terminalu pojawia się następujący sygnał ostrzegawczy  
(ciśnienie sprzęgające w przekładni rozdzielacza pomp). W takim przypadku należy 
natychmiast wyłączyć napęd maszyny, określić przyczynę i ją usunąć. Jeżeli mimo 
niskiego napięcia napęd będzie dalej pracował, to dojdzie z pewnością do uszkodzenia 
sprzęgła płytkowego.

Przekładnia rozdzielacza pomp jest wyposażona w ciśnieniowy układ smarowania 
obiegowego. W przypadku, kiedy smarowanie jest niewystarczające, włącza się 
dźwiękowy sygnał ostrzegawczy. Na kolorowym terminalu pojawia się wtedy następujący 
symbol ostrzegawczy .

Wskazówka! Ryzyko poważnych uszkodzeń w maszynie. Bezzwłocznie wyłączyć silnik 
po usłyszeniu sygnału ostrzegawczego.

6.14 Przekładnia rozdzielacza pomp
Przekładnia rozdzielacza pomp jest zamocowana bezpośrednio do silnika 
wysokoprężnego i przenosi moc silnika na pompy hydrauliczne. Za pośrednictwem 
sprzęgła płytkowego są dołączane pompy hydrauliczne potrzebne do załadunku. 
Sprzęgło i tym samym napęd maszyny włącza się i wyłącza naciskając krótko na żółty 
klawisz (6) na prawym joysticku.

6

Sprzęgło płytkowe

Wskazówka!
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Ostrzeżenie! Układ hydrauliczny znajduje się pod wysokim ciśnieniem.  
Z nieszczelnych miejsc może wypływać pod dużym ciśnieniem gorący olej, który może 
spowodować poważne obrażenia! Prace przy zbiornikach ciśnienia  
w maszynie może przeprowadzać wyłącznie odpowiednio wykwalifikowany personel. 
W przypadku prac przy zbiornikach ciśnienia należy wcześniej zredukować ciśnienie 
w układzie do minimum. W żadnym wypadku nie wolno uszkodzić zbiorników 
ciśnieniowych ani też ich otwierać, ponieważ na skutek wysokiego ciśnienia może dojść 
do obrażeń u stojących w pobliżu osób. Ciśnienie w zbiornikach jest utrzymywane 
ze względów konstrukcyjnych nawet wtedy, kiedy w pozostałej części układu 
hydraulicznego ciśnienie zostało zredukowane do zera. W przypadku wszystkich prac 
w układzie hydraulicznym należy pamiętać o zachowaniu absolutnej czystości. W 
przypadku dostania się zabrudzeń do układu hydraulicznego, nawet w najmniejszych 
ilościach, może dojść do poważnych uszkodzeń całego układu hydraulicznego.

6.15 Układ hydrauliczny

8

9

7 6

Temperatura oleju hydraulicznego

Układ hydrauliczny jest gotowy do pracy po uruchomieniu silnika wysokoprężnego. W 
celu ochrony układu hydraulicznego obroty silnika w pierwszych minutach (ok. 5 
minut) po starcie na zimno nie powinny w żadnym wypadku przekraczać wartości 
1300 obr./min. Unikać należy pracy z wysokimi obrotami, nawet chwilowo. W 
przypadku, kiedy maszyna euro-Maus3 jest wyposażona w ogrzewanie postojowe, 
należy wykorzystać je do podgrzania oleju hydraulicznego (patrz strona 100). Przy 
temperaturach na zewnątrz poniżej +10°C należy w przypadku pierwszego włączenia 
napędu maszyny postępować w następujący sposób:

Przed włączeniem napędu maszyny odłączyć napędy oczyszczacza i zespołu 
ładującego. W tym celu nacisnąć po kolei klawisze (9) (8) i (7) na prawym joysticku. 
Na kolorowym terminalu te napędy po ich wyłączeniu będą wyświetlane na biało. 
Naciskając klawisz (6) na prawym joysticku włączyć napęd maszyny. Układ hydrauliczny 
pracuje, walce są nieruchome. Odczekać 2 do 3 minut przed ponownym podłączeniem 
poszczególnych napędów.

Temperaturę oleju hydraulicznego można odczytać na terminalu.
Po starcie na zimno prawidłowa temperatura oleju hydraulicznego jest 
wyświetlana dopiero w momencie, kiedy będzie większa niż 45°C.
Dopiero po osiągnięciu tej wartości otwiera się termostat w układzie z olejem 
hydraulicznym i ciepły olej przepływa przez czujnik temperatury na wyjściu chłodnicy 
oleju hydraulicznego.

Ostrzeżenie!
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Jeżeli temperatura oleju hydraulicznego będzie wyższa niż 70°C, to należy  
przeczyścić chłodnicę oleju. Na kolorowym terminalu pojawia się następujący  
symbol ostrzegawczy  .

Jeżeli temperatura oleju będzie niższa i mimo tego powyższy symbol pojawi się na 
kolorowym terminalu, to wskazuje to na uszkodzenie termostatu. W takim przypadku 
należy skontaktować się z serwisem firmy ROPA.

Sprawdzać regularnie przewody wężowe w układzie hydraulicznym!
Bezzwłocznie wymieniać uszkodzone lub stare przewody wężowe. Używać wyłącznie 
oryginalnych przewodów wężowych firmy ROPA lub przewodów, które całkowicie 
odpowiadają technicznym specyfikacjom oryginalnych przewodów wężowych! Stosować 
się do regionalnie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa dotyczących żywotności 
przewodów wężowych w układach hydraulicznych.

Jeżeli poziom oleju hydraulicznego będzie za niski, to na kolorowym terminalu pojawia 
się następujący symbol ostrzegawczy . 
Natychmiast wyłączyć silnik! 

Ustalić przyczynę ubytku oleju i w razie potrzeby uzupełnić olej do właściwego poziomu. 
W najmniej korzystnym wypadku, w przypadku pęknięcia węża hydraulicznego zbiornik 
oleju opróżnia się całkowicie w przeciągu 30 sekund.
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Pompy hydrauliczne:

Maszyna euro-Maus3 posiada 8 obwodów hydraulicznych, które są zasilane przez 
sześć pomp osiowo-tłokowych oraz pompę zębatkową. Pompa nr 108 służy tylko do 
sprzęgania przekładni i smarowania przekładni. Pompa nie jest połączona z układem 
hydraulicznym. Pompy 101/102/103/108 pracują cały czas od momentu włączenia 
silnika wysokoprężnego. Pompy 104/105/106/107 pracują tylko w momencie, kiedy 
pracuje silnik wysokoprężny, jest włączony napęd maszyny i napęd jest zablokowany za 
pośrednictwem sprzęgła płytkowego.

Poz. Funkcja  
101 Napęd jezdny 
102 Roboczy układ hydrauliczny + układ sterowania przedniej osi 
103 Napęd wentylatora wody/powietrza sprężarki/chłodnicy oleju 
104 Napęd walców podbierających 
105 Napęd 4 walców czyszczących 
106 Napęd doczyszczacza 
107  Napęd mimośrodu/wysięgnika/pasa dennego 
108 Smarowanie przekładni rozdzielacza pomp + układ włączający sprzęgła  
 płytkowego
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6.16 Układ sprężonego powietrza
Układ sprężonego powietrza dostarcza sprężone powietrze do układu hamulcowego 
oraz roboczego układu pneumatycznego. Roboczy układ pneumatyczny wykonuje 
w maszynie euro-Maus3 następujące operacje:
– przełączanie trybów pracy „Żółw”/„Zając” w przekładni
– przełączanie pomiędzy biegami „I” i „II”
– włączanie blokad dyferencjałów
– ustalanie pozycji fotela obrotowego
– wysuwanie układu oczyszczającego
– składanie obu lusterek zewnętrznych
– rozkładanie i składanie tablic ostrzegawczych
– wysuwanie drabin do wchodzenia

Oprócz roboczego układu hydraulicznego kompresor sprężonego powietrza 
zasila dodatkowo:
– gniazdo odbiorcze sprężonego powietrza w maszynie.
– pistolet do przedmuchiwania w kabinie kierowcy (od roku produkcji 2007).

Koniecznie należy zwrócić uwagę na to, aby zawór odcinający (1) w roboczym układzie 
pneumatycznym był zawsze otwarty, ponieważ w przeciwnym wypadku duża część 
roboczego układu pneumatycznego nie będzie działać.

W pokazanej na zdjęciu pozycji 
zawór odcinający jest otwarty. Aby 
go zamknąć, należy go obrócić o 90 
stopni.

Sprzęgło sprężonego powietrza
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Uwaga! Ryzyko odniesienia obrażeń przez wyrzucane części. Przed przystąpieniem 
do prac w układzie hydraulicznym ciśnienie w układzie należy zredukować do zera. 
Tak długo, jak układ znajduje się pod ciśnieniem, może dojść do obrażeń u stojących 
w pobliżu osób przez wyrzucane z dużą siłą części. Wszelkie prace w układzie 
sprężonego powietrza mogą wykonywać osoby, która są zaznajomione ze szczególnymi 
zagrożeniami i ryzykami w trakcie pracy w tego typu układach i są odpowiednio 
wykształcone.

Na kolorowym terminalu można odczytać dokładną wartość ciśnienia zapasowego w 
układzie sprężonego powietrza. Wszystkie pneumatycznie sterowane procesy włączania 
można przeprowadzić w prawidłowy sposób tylko w momencie, kiedy w układzie 
sprężonego powietrza jest wystarczające ciśnienie.
Jeżeli ciśnienie w układzie sprężonego powietrza będzie niewystarczające, to na 
kolorowym terminalu pojawi się następujący symbol ostrzegawczy . 
Tak długo, jak na terminalu jest wyświetlany powyższy symbol, nie wolno włączać 
maszyny.

Informacja o ciśnieniu zapasowym

Uwaga!
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6.16.3 Zbiornik sprężonego powietrza
Maszyna euro-Maus3 posiada trzy zbiorniki sprężonego powietrza. Dwa duże 
zbiorniki dostarczają sprężone powietrze do układu hamulcowego i roboczego układu 
pneumatycznego. Mały zbiornik służy do regeneracji osuszacza powietrza. Zależnie od 
wyposażenia miejsce odbioru sprężonego powietrza znajduje się albo bezpośrednio 
przy tylnym zbiorniku sprężonego powietrza, albo pod klapą spryskiwacza.  

6.16.1 Sprężarka
Cały układ pneumatyczny maszyny jest zasilany sprężonym powietrzem 
z kompresora. Kompresor jest podłączony bezpośrednio do silnika. Kompresor zasysa 
powietrze za pośrednictwem filtra powietrza silnika. Po osiągnięciu ustawionego 
ciśnienia maksymalnego regulator ciśnienia automatycznie wydmuchuje nadmiar 
powietrza. Kompresor jest bezobsługowy.

6.16.2 Osuszacz powietrza 
Osuszacz powietrza znajduje się pod prawą pokrywą boczną. Zadaniem osuszacza jest 
oddzielanie skondensowanej wody, zanim powietrze dojdzie do zbiornika sprężonego 
powietrza. W osuszaczu powietrza znajduje się element grzewczy, który zapobiega 
zamarzaniu przy niskich temperaturach. Element grzewczy osuszacza powietrza włącza 
się w razie potrzeby automatycznie.

Sprzęgło sprężonego powietrza przy tylnym 
zbiorniku sprężonego powietrza (tylko w wersji bez spryskiwacza)

Sprzęgło sprężonego powietrza w spryskiwaczu

Osuszacz powietrza
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Koniecznie należy zwrócić uwagę na to, aby w zbiorniku ze smarem znajdowała się 
wystarczająca ilość smaru. W żadnym wypadku poziom smaru nie może być tak niski, 
że powietrze będzie przedostawało się do przewodów! 

6.17 Układ centralnego smarowania
Maszyna euro-Maus3 jest wyposażona w układ centralnego smarowania i dysponuje w 
wariancie z oczyszczaczem łańcucha sitowego dwoma układami smarowania, 
a w przypadku wersji z 8-krotnym oczyszczaczem walców palcowych nawet trzema 
układami smarowania. Jeden układ smarowania jest odpowiedzialny za smarowanie 
zespołu ładującego, drugi układ smaruje podwozie, a trzeci smaruje smarem 
występujące w opcji walce oczyszczacza wtórnego.

Wszystkie podłączone smarowane miejsca (ok. 58 lub 65 miejsc) są zaopatrywane w 
smar automatycznie. Pompa smarująca transportuje smar do rozdzielaczy głównych. 
Rozdzielacze główne rozdzielają smar do podrozdzielaczy i stąd smar jest przekazywany 
do poszczególnych miejsc. Przy każdym włączeniu napędu maszyny następuje włączenie 
pompy smarującej na okres, który operator wprowadził w menu „Ustawienia podstawowe”. 
Tak długo, jak pracuje pompa, w zbiorniku ze smarem obraca się skrzydło mieszające i na 
kolorowym terminalu pojawia się następujący symbol .  
Po upłynięciu ustawionego czasu następuje zatrzymanie pompy. 
Czas włączenia pompy jest ustawiony fabrycznie na 150 sekund. Operator może 
zwiększyć go do 300 sekund. 
W przypadku załadunku do 20 ton, dla każdej jednostki odtransportowującej, zalecamy 
standardowe ustawienie czasu smarowania wynoszące 150 sekund (czas pracy 
pompy). W przypadku załadunku jednostek odtransportowujących o nośności ok. 28 ton 
pompa powinna pracować ok. 200 sekund, przy większych jednostkach należy ustawić 
odpowiednio większe czasy pracy pompy.
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W przewodzie doprowadzającym do pompy smarującej znajduje się zawór odcinający 
wyposażony w złącze wtykowe. Dzięki temu można napełniać praskę smarowniczą 
bezpośrednio z wiaderka ze smarem. W tym celu należy wcisnąć praskę do grzybka 
i zamknąć zawór odcinający. Po naciśnięciu dźwigni pompującej na wiaderku ze smarem 
praska napełnia się smarem. 

6.17.2 Smarowanie pośrednie
Układ smarowania można aktywować w każdej chwili w sposób ręczny. W tym celu 
na kolorowym terminalu należy otworzyć menu „Funkcje specjalne“. W wierszu 
„Smarowanie centralne” ustawić wybór z „Auto” (tryb automatyczny) na „Ein” (włączony).

6.17.1 Napełnianie praski smarowniczej

Zbiornik smaru o pojemności 2 kg zasilający pompę smarującą napełnia się przy 
pomocy dźwigni na dużym wiadrze ze smarem. Nigdy nie wolno napełniać zbiornika 
2 kg do końca, tylko do 90% jego objętości. W ten sposób unika się ryzyka zapchania 
rury odpowietrzającej umieszczonej przy zbiorniku. W przypadku dostania się smaru 
do rury odpowietrzającej układ smarujący nie będzie w stanie transportować smaru do 
poszczególnych smarowanych miejsc.

Grzybek do napełniania praski 
smarowniczej z dźwignią ręczną

Kurek odcinający
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Wysuwany sworzeń

Po upłynięciu 20 minut układ centralnego smarowania przełącza się ponownie w tryb 
automatyczny. 

Regularnie kontrolować układ przewodów smarujących. Codziennie sprawdzać, czy 
układ smarujący pracuje prawidłowo. Jedną z możliwości kontroli jest sprawdzenie 
działania dwóch lub trzech rozdzielaczy głównych. W celu kontroli działania 
zamontowano tam specjalny sworzeń. Sworzeń ten porusza się wolno, kiedy przez 
rozdzielacz główny przepływa smar. Po tym można rozpoznać, że element pompujący 
tego obwodu smarującego działa.

Rozdzielacz główny walców 
czyszczących

Rozdzielacz główny podwozia z przodu

Rozdzielacz główny 
stołu podbierającego

Podrozdzielacz 
podwozia z przodu
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6.18 Drukarka (opcja)

6.18.1 Opis funkcji klawiszy
Funkcje klawiszy mają zależnie od stanu - tryb normalny lub menu nastawcze - różne 
znaczenie. Przy tym jest również określany czas pracy drukarki. 
FEED / ENTER (1)
Przy pomocy tego klawisza drukarkę można 
wybudzać z trybu uśpienia i przesuwać papier. 
Po naciśnięciu klawisza FEED następuje najpierw 
przesunięcie wiersza aktualnie ustawionej czcionki. 
W przypadku dłuższego naciśnięcia niż 2 sekundy 
papier jest przesuwany w trybie ciągłym. 

Samodzielny test drukarki:
Drukarka jest sprawdzana pod kątem jej działania w 
momencie jej uruchomienia w trybie samodzielnego 
testu. Przy wychodzeniu z poziomu Power OFF wcisnąć klawisz przesuwu papieru 
(FEED) (1) na przynajmniej 3 sekundy.
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Klawisz FEED/ENTER Klawisz OFF/NEXT Akcja
Wciśnięty Nie wciśnięty Przesuw papieru o jeden wiersz
Wciśnięty > 2s Nie wciśnięty Stały przesuw papieru
Wciśnięty przy włączaniu < 1s Nie wciśnięty Budzenie, brak przesuwu

Wciśnięty przy włączaniu 
Papier włożony > 2s

Nie wciśnięty Otworzyć T0 
(test diagnozujący)

Wciśnięty przy włączaniu bez 
papieru > 2s

Nie wciśnięty Otworzyć tryb Hexdump

Wciśnięty w trybie Hexdump 
- bez papieru

Nie wciśnięty Koniec trybu Hexdump

Nie wciśnięty Puścić klawisz po  <1 s w 
trybie normalnego papieru

Otworzyć T1 
(=default Formfeed 1 Linie)

Nie wciśnięty Klawisz wciśnięty >3 s Otworzyć T2 (default=wyłączenie po 
jednej sekundzie)

Wciśnięty Wciśnięty Otworzyć menu nastawcze
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6.18.2 Właściwy papier termiczny
Drukarka jest przygotowana do wydruków na papierze o 
szerokości 57,5 ± 0.5 mm, o wadze 60 g/m2. ROPA oferuje 
w standardzie pasującą rolkę papieru (nr artykułu ROPA 
206068). Inny papier może być przyczyną uszkodzeń. W 
przypadku specjalnych wymagań dostępny jest papier 
termiczny, który jest wodoodporny oraz odporny na działanie 
smarów i alkoholu. W przypadku pytań dotyczących wyboru 
odpowiedniego papieru prosimy o kontakt z nami.

Którą stronę papieru termicznego można zadrukowywać? 
W przypadku rolki papieru stroną zadrukowywaną jest 
zewnętrzna strona. Jednak w przypadku wątpliwości należy 
przeprowadzić próbę paznokciem: końcem paznokcia lekko 
naciskając przesunąć po papierze. Po stronie termoczułej 
pojawia się po potarciu czarny pasek.

W jaki sposób wkładać papier?
– Odwinąć około 10 cm papieru z rolki, wszystkie warstwy 

papieru na rolce powinny być naciągnięte.
– Otworzyć pokrywę drukarki ciągnąc za dźwignię lekko do 

góry. Wałek drukujący jest podnoszony wraz z pokrywą. 
Teraz można łatwo otworzyć pokrywę.

– Włożyć rolkę papieru w taki sposób do wgłębienia na 
papier, aby zewnętrzna strona rolki była skierowana w 
stronę elementu drukującego. Drukarka zadrukowuje tylko tą stronę.

– Zamknąć pokrywę energicznie naciskając na nią. Przy zamykaniu będzie słyszalny 
charakterystyczny trzask, teraz można oderwać papier przy krawędzi do odrywania, 
bez ryzyka, że pokrywa ponownie się otworzy i papier wysunie się przez głowicę 
drukującą.
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6.19 Kontrola wideo
Maszyna euro-Maus3 jest wyposażona seryjnie w kamerę wideo. Kamera znajduje się 
z przodu pod mimośrodem i służy do ustalania prawidłowej głębokości pracy. 
W trakcie załadunku należy zawsze włączyć oświetlenie kamery. Służy to tego włącznik 
(8) znajdujący się na konsoli radiowej. Maszynę euro-Maus3 można opcjonalnie 
wyposażyć w kolejną kamerę wideo, którą montuje się przy wysięgniku. Kamera służy 
do kontroli operacji załadunku. Obraz pomiędzy dwoma kamerami przełącza się ręcznie 
przy użyciu przełącznika (19) znajdującego się na konsoli radiowej.

Dzięki temu można w każdym momencie przełączać się pomiędzy obiema kamerami.
Kamery są bezobsługowe. W przypadku pogorszenia jakości pokrywę obiektywu kamery 
należy przeczyścić miękką, czystą i lekko wilgotną szmatką. W trakcie czyszczenia 
należy uważać na to, aby nie zadrapać pokrywy obiektywu.

6.20 Układ elektryczny

6.20.1 Gniazda elektryczne
Maszynę wyposażono w dwa gniazdka 24V przeznaczone do podłączania
zewnętrznych odbiorników. Gniazdka są przeznaczone do wtyczek samochodowych.

Jedno gniazdko znajduje się w komorze silnika na wsporniku silnika. Drugie gniazdko 
jest umieszczone z tyłu po prawej stronie przed zbiornikiem paliwa nad zaworem 
odcinającym przewodu paliwa.

Gniazdko 24V

Gniazdko 24V

19
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Wskazówka!

6.20.2 Główny wyłącznik akumulatorów
Układ elektryczny (z wyjątkiem zegara włączającego ogrzewanie postojowe) można 
całkowicie odłączać od akumulatorów za pośrednictwem głównego wyłącznika 
akumulatorów. Wyłącznik znajduje się w pokrywie pomiędzy drabinką wejściową i 
skrzynką z akumulatorami. 

Główny wyłącznik 
akumulatorów

Wskazówka! W celu uniknięcia uszkodzeń w układzie elektrycznym lub elektronicznym 
pojazdu, w żadnym wypadku nie wolno odłączać akumulatorów przy pracującym silniku 
lub przy włączonym zapłonie.

Jeżeli zaistnieje także potrzeba odłączenia zegara włączającego ogrzewanie postojowe 
od zasilania elektrycznego, to należy przesunąć przełącznik suwakowy S86 obok 
bezpiecznika F03, który znajduje się w skrzynce rozdzielczej centralnego układu 
elektrycznego.

S 86
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6.20.3 Kontrola napięcia
Napięcie akumulatorów jest kontrolowane przez system. W przypadku zbyt wysokiego 
lub zbyt niskiego napięcia na kolorowym terminalu pojawia się następujący symbol 
ostrzegawczy: .
Napięcie akumulatorów nie może przekroczyć wartości 30 V i nie może być niższe 
od 23 V. W przypadku, kiedy napięcie jest niższe niż 23 V nie można, jak wynika z 
doświadczenia, uruchomić maszyny.

W przypadku uszkodzenia alternatora na kolorowym terminalu pojawia się następujący 
symbol:  dla alternatora 1 (górny alternator) oraz symbol  dla alternatora 2 (dolny 
alternator). 

6.20.4 Bezpieczniki
Większość bezpieczników znajduje się w szafce rozdzielczej centralnego układu 
elektrycznego. Pozostałe bezpieczniki znajdują się koło konsoli radiowej oraz w 
konsoli pod fotelem operatora. Główne bezpieczniki można znaleźć w skrzynce z 
akumulatorami. Szczegóły na ten temat znajdują się w rozdziale „Awarie i pomoc” od 
strony 251.
W przypadku problemów z układem elektrycznym lub elektronicznym należy zwracać się 
do serwisu firmy ROPA. 

Informacja o napięciu akumulatorów
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Typ opon
Producent niezależnie Min. Zalecenie Maks.
1 Przednia oś 

710/75R34 TL 178A8
2,2 2,2 3,2

2 Tylna oś 
710/75R34 TL 178A8

2,2 2,2 3,2

3 Oś dodatkowa (opcja)
235/75R17.5 TL143J

– 7,5 –

 

6.21 Ciśnienie w oponach

1

2
3

W czasie kampanii buraczanej należy regularnie kontrolować ciśnienie 
w oponach przy pomocy ciśnieniomierza znajdującej się na wyposażeniu maszyny!
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– Odłączyć wszystkie odbiorniki prądu.
– Wyciągnąć kluczyk ze stacyjki.
– Opuścić maszynę i zamknąć kabinę.
– NIE wyłączać głównego wyłącznika akumulatorów, aby ogrzewanie postojowe 

działało dalej.
– Zabezpieczyć maszynę przed ruszeniem poprzez podłożenie klinów pod koła.

Wskazówka! W razie potrzeby należy pomyśleć o dodatkowym zabezpieczeniu przed 
dziećmi.

6.22 Unieruchamianie maszyny na okres do jednego tygodnia
Maszynę euro-Maus3 należy ustawić w taki sposób, aby nie stanowiła zagrożenia dla 
innych osób, ani też nie przeszkadzała innym osobom. Należy pamiętać o zachowaniu 
wystarczającego odstępu bezpieczeństwa od napowietrznych przewodów napięciowych.
– Zaciągnąć hamulec postojowy.
– Podnieść stół podbierający do samej góry.
– Wyłączyć silnik.
– Zawiesić łańcuchy zabezpieczające na środkowej części stołu podbierającego.

Wskazówka! Obniżenie ciśnienia w układzie hydraulicznym może spowodować 
opadnięcie stołu podbierającego oraz poważne uszkodzenie kabiny. Dlatego w 
przypadku dłuższej przerwy w pracy maszyny należy zawsze zawieszać łańcuchy 
zabezpieczające z lewej i prawej strony środkowej części stołu podbierającego.

Wskazówka!

Wskazówka!
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Ostrzeżenie W przypadku wszystkich prac serwisowych istnieje ryzyko odniesienia 
poważnych lub bardzo poważnych obrażeń ciała oraz ryzyko uszkodzenia maszyny. 
W żadnym wypadku nie wolno wchodzić przez tylną ściankę podestu. W przypadku 
wszelkich prac serwisowych należy zadbać o to, aby nikt nie uruchomił maszyny 
bez zezwolenia (wyciągnąć kluczyk ze stacyjki, zamknąć kabinę kierowcy, kluczyk 
zapłonowy nosić cały czas przy sobie i, jeżeli jest to możliwe, wyłączyć główny 
wyłącznik akumulatorów). Wolno wykonywać wyłącznie te prace, do których dana osoba 
została odpowiednio przeszkolona i posiada odpowiednią wiedzę oraz narzędzia. W 
przypadku wszelkich prac należy bezwzględnie przestrzegać wszystkich regionalnie 
obowiązujących przepisów związanych z zagwarantowaniem bezpieczeństwa dla 
zdrowia i ochrony środowiska. Należy pamiętać, że w przypadku nie przestrzegania 
obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska 
istnieje zagrożenie dla samego operatora, innych osób oraz dla środowiska naturalnego. 
Poza tym traci ważność ubezpieczenie. Należy zawsze używać dopuszczonych do 
użytkowania i bezpiecznych drabinek i stopni ułatwiających wchodzenie. 

7.1 Silnik
Codziennie sprawdzać poziom oleju na podstawie wskazań na miarce oleju. Maszyna 
powinna stać na równym podłożu i silnik powinien być wyłączony. W silniku znajduje się 
właściwa ilość oleju, kiedy jego poziom oscyluje pomiędzy oznaczeniem minimalnym i 
maksymalnym. W razie potrzeby uzupełnić poziom stosując odpowiedni olej silnikowy. 
Poziom oleju w silniku nie powinien przekraczać oznaczenia maksymalnego poziomu. 

W dalszej części rozdziału umieszczono fragmenty instrukcji prac serwisowych 
firmy Mercedes-Benz. W celu zachowania pełnego zakresu gwarancji i roszczeń 
gwarancyjnych wobec firmy Mercedes-Benz użytkownik maszyny musi zadbać o to, aby 
zalecane przez firmę Mercedes-Benz prace były przeprowadzane terminowo i w pełnym 
zakresie przez osoby upoważnione do takich prac przez Mercedes-Benz. Te osoby są 
zobowiązane do potwierdzenia prawidłowego i terminowego przeprowadzenia prac 
serwisowych. Przeprowadzenie prac serwisowych należy potwierdzić w oryginalnych 
drukach serwisowych. 

7 Konserwacja i pielęgnacja maszyny

Ostrzeżenie!
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Filtr suchego powietrza znajduje się nad zbiornikiem oleju hydraulicznego i jest dostępny 
z platformy wejściowej. Podczas demontażu i montażu pamiętać o zachowaniu 
czystości i prawidłowym osadzeniu wkładu. Uszkodzony wkład filtrujący należy wymienić 
bezzwłocznie na nieuszkodzony element.
Wkład filtrujący wolno demontować wyłącznie przy wyłączonym silniku.
Najbezpieczniejszą, najszybszą i najczystszą metodą konserwacji wkładu filtrującego 
jest użycie nowego wkładu.
Element główny można czyścić w sposób opisany poniżej. Ponieważ niewielkie 
uszkodzenia są często trudne do rozpoznania lub nie można ich nawet zauważyć, 
zaleca się w celu ochrony silnika użycie nowego wkładu filtrującego. Firma ROPA nie 
ponosi odpowiedzialności za użycie oczyszczonych wkładów filtrujących oraz za wynikłe 
z tego skutki.

7.1.1 Filtr suchego powietrza
Silnik jest wyposażony w filtr suchego powietrza, który składa się z głównego wkładu 
filtrującego oraz wkładu bezpieczeństwa.  
Wkład główny podlega okresowej wymianie:
– raz w roku (zalecane).
– kiedy na terminalu pojawi się symbol  .
– kiedy we wkładzie bezpieczeństwa zostaną stwierdzone uszkodzenia.

Wkład bezpieczeństwa jest dostępny po wymontowaniu wkładu głównego. 
Wkład bezpieczeństwa chroni silnik przed zabrudzeniem podczas prac serwisowych 
lub w przypadku uszkodzenia elementu głównego. Nie wolno uszkodzić wkładu 
bezpieczeństwa. W razie potrzeby należy go wymienić najpóźniej, co dwa lata.

Wskazówka! Ryzyko uszkodzenia silnika. Podczas wymiany filtra pamiętać zawsze o 
zachowaniu czystości. Silnik nie może pracować bez zamontowanego wkładu filtrującego.

Wskazówka!
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– Przeczyścić delikatnie wnętrze obudowy wilgotną szmatką, w szczególności 
powierzchnie uszczelniające wkładu filtrującego. Bezwzględnie pamiętać o tym, aby 
zanieczyszczenia nie przedostały się na stronę czystego powietrza filtra.

− W żadnym wypadku nie przemywać ani szczotkować wkładu głównego. Podczas 
przedmuchiwania zwrócić uwagę na to, aby do wewnętrznej strony wkładu nie dostał 
się kurz. Do przedmuchiwania użyć pistoletu na sprężone powietrze. Na pistolet 
należy nałożyć rurkę, która jest wygięta na dole o 90 stopni (patrz rysunek).

– Rurka nie jest dostępna w handlu, ale można ją bez większego problemu 
przygotować samodzielnie. Rurka powinna być na tyle długa, aby sięgała dna 
wkładu.

− Reduktor ciśnienia ustawić na maks. ciśnienie 5 bar i przedmuchać wkład filtrujący 
suchym powietrzem sprężonym do momentu, kiedy nie będzie wzbijał się pył. W 
trakcie przedmuchiwania poruszać stale pistoletem do góry i w dół i przez cały czas 
obracać wkładem.

W przypadku wymiany starego wkładu filtrującego należy go utylizować zgodnie 
z miejscowymi przepisami ochrony środowiska:
− Otworzyć obudowę filtra.
− Ostrożnie wyciągnąć element główny lekko go obracając i odłożyć go w taki sposób, 

aby go nie uszkodzić. 
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5.2 Hauptelement warten

Wartung des Hauptelements nur bei
Ansprechen des Wartungs-
anzeigers/-schalters bzw. nach
Anleitung des Geräte- oder
Motorenherstellers durchführen.

5.2.1 Hauptelement ausbauen

- Drahtspannverschlüsse entriegeln und
Gehäuseunterteil abnehmen (siehe Bild 3).

Gehäuseinnenseite mit einem
feuchten Tuch sorgfältig auswi-
schen. Dabei darauf achten, dass
kein Staub oder Schmutz auf die
Reinluftseite des Filters gelangt.

5.2.2 Hauptelement reinigen

Hauptelement keinesfalls aus-
waschen oder ausbürsten.Beim
Ausblasen darf kein Staub auf die
Innenseite des Hauptelementes
gelangen.

Das Hauptelement kann wie nach-
folgend beschrieben gereinigt
werden. Da kleine Beschädigungen
oft sehr schwer oder gar nicht
erkennbar sind, empfehlen wir zum
Schutz der Motoren oder Geräte
stets neue Elemente zu verwenden.
Für gereinigte Elemente können wir
keine Gewährleistung übernehmen.

- Zur Reinigung ein Rohr auf eine Druckluft-
pistole aufsetzen, dessen Ende um ca. 90°
gebogen ist. Das Rohr muss so lang sein,
dass es bis zum Boden des Hauptelemen-
tes reicht. Hauptelement mit trockener
Druckluft (maximal 5 bar) vorsichtig durch
Auf- und Abbewegen des Rohres im Haupt-
element so lange von innen nach außen
ausblasen, bis keine Staubentwicklung
mehr auftritt (siehe Bild 5).

Bild 3: Gehäuseunterteil abnehmen

- Hauptelement unter leichten Drehbewe-
gungen vollständig vom inneren Stützrohr
herunterziehen (siehe Bild 4).

Bild 4: Hauptelement entnehmen Bild 5: Hauptelement reinigen
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– Wsunąć element główny do obudowy otwartą stroną. Nałożyć pokrywę, zwrócić 
uwagę na położenie zaworu odpylającego (patrz rysunek). Zawór musi być 
skierowany w dół (dopuszczalna odchyłka ± 15° od oznaczenia „OBEN / TOP“); 
w razie potrzeby zdjąć dolną część obudowy i ponownie zamontować ją lekko 
obróconą. 

− Zamknąć ponownie zaczepy.

Każdą zakładkę należy dokładnie sprawdzić przy pomocy odpowiedniej podłużnej 
lampki. W żadnym wypadku nie wolno używać uszkodzonych wkładów filtrujących. 
Używać WYŁĄCZNIE oryginalnych wkładów MANN + Hummel  (element główny, nr 
katalogowy ROPA 301225; wkład bezp. nr kat. ROPA 3012226). W żadnym wypadku nie 
wolno montować wkładów filtrujących w metalowym płaszczu zewnętrznym. 

MANN+HUMMEL Industriefilter 8
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Vor dem Wiedereinbau muss das
gereinigte Hauptelement sorgfältig
auf Beschädigungen am Papierbalg
und an den Gummidichtungen
geprüft werden.

Jede Falte des Papierbalges mit
Hilfe einer geeigneten Stablampe
auf Risse und Löcher untersuchen
(siehe Bild 6). Damit auch kleinere
Beschädigungen erkennbar sind,
sollte die Untersuchung nicht bei
direkter Sonneneinstrahlung,
sondern z.B. in einem abgedunkel-
ten Raum durchgeführt werden.

- Gehäuseunterteil aufsetzen (Lage des
Staubaustragventils beachten, siehe auch
Abschnitt 4).

- Drahtspannverschlüsse in die Nut des Flan-
sches am Gehäuseoberteil ansetzen und
spannen (sinngemäß umgekehrt Bild 3).

5.3. Sekundärelement wechseln

Das Sekundärelement ist bei jeder
5. Wartung des Hauptelements oder
nach spätestens 2 Jahren zu wech-
seln.

5.3.1 Hauptelement ausbauen

  (siehe Abschnitt 5.2.1)

5.3.2 Sekundärelement wechseln

Das Sekundärelement darf nicht
gereinigt und nach Ausbau nicht
wiederverwendet werden.

Je nach Ausführung Sekundärelement wie
folgt ausbauen:

Ausführung A:
Siegel (Schwimmhaut) des Sekundär-
elements mit einem geeigneten Werkzeug
(z. B. Schraubendreher) von innen nach
außen durchstoßen und die beiden
Laschen hochziehen (siehe Bild 7). Siegel
(Schwimmhaut) nur öffnen, um das
Sekundärelement auszuwechseln.

Bild 6: Hauptelement kontrollieren

Unabhängig von der Einsatzdauer,
müssen Hauptelemente spätestens
nach 2 Jahren ausgewechselt wer-
den. Beschädigte Hauptelemente
auf keinen Fall weiterverwenden. Im
Zweifelsfall immer ein neues Haupt-
element einbauen.

5.2.3 Hauptelement einbauen

Nur Original MANN+HUMMEL
Elemente verwenden! Auf keinen
Fall Elemente mit Metallaußen-
mantel einbauen!

- Hauptelement mit der offenen Seite zuerst
vorsichtig in das Gehäuseoberteil einschie-
ben.

- Bei Vakuumausführung Dichtung zwischen
Gehäuseober- und Gehäuseunterteil auf
Beschädigungen kontrollieren, ggfs.
austauschen.

Bild 7: Siegel öffnen (Ausführung A)

− Na koniec sprawdzić wkład pod kątem uszkodzeń na mieszku papierowym i na 
uszczelkach gumowych. W przypadku uszkodzeń (rysy, wybrzuszenia, wgłębienia 
itd.) należy zamontować nowy filtr. Rysy lub dziury w mieszku papierowym można 
stwierdzić w prosty sposób świecąc przez niego latarką (patrz rysunek). Aby móc 
zobaczyć również mniejsze uszkodzenia, nie wolno przeprowadzać kontroli w 
bezpośrednich promieniach słonecznych lub przy jasnym świetle dziennym, lecz w 
miarę możliwości w zaciemnionym pomieszczeniu.
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4. Einbau

- Filter in die Halterung einsetzen und in die
gewünschte Einbaulage drehen/verschie-
ben; darauf achten, dass der Filter in der
Halterung einrastet (siehe Bild 1).

- Spannfeder zuklappen und auf der
Verschlussseite einrasten.

Die Spannfeder muss sich ohne
Werkzeug mit der Hand einrasten
lassen. Andernfalls nochmals Lage
des Filters kontrollieren.

Zum Öffnen der Spannfeder einen
Schraubendreher auf der Ver-
schlussseite zwischen Spannfeder
und Halter einstecken und Spann-
feder aushebeln (siehe Bild 2).

Bei Ausführung mit Staubaustrags-
ventil und waagrechter
Einbaulage muss das Staubaus-
tragsventil nach unten zeigen
(± 15° Abweichung der „OBEN/
TOP“-Markierung ist zulässig, sie-
he Bild 1); ggf. Gehäuseunterteil
abnehmen und gedreht wieder
anbauen (siehe auch Bild 3).

Bild 1: Filter einsetzen

Bild 2: Halter öffnen
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Przechowywanie wkładu filtrującego
Wkłady filtrujące należy przechowywać w pozycji stojącej, w oryginalnym opakowaniu, 
w miejscu nie narażonym na kurz i wilgoć, w taki sposób, aby nie było ryzyka jego 
uszkodzenia. Zaleca się posiadanie na magazynie przynajmniej jednego zastępczego 
wkładu filtrującego dla każdego filtra. 

Zawór odpylający
Zawory odpylające są w dużym stopniu bezobsługowe. Ewentualne osady z 
kurzu można łatwo usunąć wielokrotnie ściskając gumowy zawór. Zawór musi być 
zamontowany w taki sposób, aby był zawsze odsłonięty i nie zahaczał o inne elementy. 
Uszkodzony zawór należy bezzwłocznie wymienić na nowy.

Wymiana wkładu bezpieczeństwa
Wkład bezpieczeństwa należy wymieniać na nowy przy co piątej konserwacji wkładu 
głównego lub najpóźniej po dwóch latach. Wkładu nie wolno czyścić ani używać go 
ponownie po wymontowaniu.
– Demontaż wkładu głównego w sposób opisany powyżej.
– Chwycić wkład zabezpieczający za wgłębienie i wyciągnąć.
– Wsunąć nowy wkład.
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7.1.2 Wymiana oleju w silniku

Wskazówka! Stosować wyłącznie dopuszczone wysokowydajne oleje silnikowe zgodne 
z normą fabryczną Mercedes-Benz  228.5. W przypadku stosowania biopaliwa (FAME) 
okresy między wymianami oleju należy zredukować z 400 do 150 godzin pracy.

Pierwsza wymiana oleju w silniku jest konieczna po 400 godzinach pracy, a w przypadku 
stosowania biopaliwa FAME (biodiesel RME) po 150 godzinach pracy. Kolejne wymiany 
oleju po każdych 400 godzinach pracy, a w przypadku stosowania biopaliwa FAME 
(biodiesel RME) po każdych 150 godzinach pracy. Przy każdej wymianie oleju należy 
wymieniać filtr oleju.
Olej należy wymieniać, kiedy silnik jest jeszcze ciepły. Przed wymianą oleju ustawić 
maszynę na równym podłożu i zabezpieczyć przed zmianą pozycji poprzez podłożenie 
klinów pod koła.

Uwaga! Ryzyko oparzenia! W trakcie wymiany oleju w silniku nie dotykać żadnych gorących 
elementów silnika. Ubierać odpowiednie i przylegające do ciała ubranie ochronne.

W celu spuszczenia oleju ustawić pod miską olejową odpowiednio duże, odporne na 
działanie oleju i odporne na wysokie temperatury naczynie. Odkręcić korek na zaworze 
spustowym oleju. 

Filtr oleju silnikowegoZawór spustowy oleju

Wlew oleju Miarka oleju

Uwaga!

Wskazówka!
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Nalewanie oleju do silnika
− Świeży olej wlewać przez króciec wlewowy w silniku w ilości ok. 23 - 28 litrów 

(oznaczenie min - max).
− Siedząc na fotelu kierowcy włączyć zapłon i na kolorowym terminalu w menu 

głównym otworzyć punkt podmenu „Funkcje specjalne“. Tutaj w wierszu „Wymiana 
oleju silnikowego start / stop aktywna“ wybrać opcję „TAK“.

Zawór otwiera się w momencie wkręcenia na niego dostarczanego wraz z maszyną 
węża do spuszczania oleju. Po całkowitym wypłynięciu starego oleju zamknąć ponownie 
zawór spustowy odkręcając od niego wąż spustowy.

Wymiana wkładu filtrującego oleju
− Pokrywę filtra oleju odkręcać grzechotką i nasadką sześciokątną 36.
− Po wypłynięciu oleju z obudowy filtra wyciągnąć pokrywę filtra wraz z wkładem 

filtrującym.
− Odkręcić wkład filtrujący naciskając z boku przy dolnej krawędzi i zutylizować w 

bezpieczny sposób dla środowiska.
− Wymienić pierścień uszczelniający przy pokrywie. Przed zamontowaniem 

posmarować pierścień uszczelniający olejem.
− Włożyć nowy wkład do pokrywy filtra i naciskając po bokach wpasować do pokrywy.
− Nałożyć pokrywę wraz z wkładem na obudowę filtra i dokręcić  

(moment dokręcania 25 Nm).
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Klawisz stop

Klawisz start

Wejść na otwartą pokrywę pojemnika z akumulatorami i sięgnąć do klawisza przez 
silnik. Nacisnąć jednocześnie klawisze START i STOP i trzymać wciśnięte przez około 
10 sekund. W trakcie tego czasu silnik obraca się bez obciążenia i bez zapalania. 
Zamknąć komorę silnika. Po wyłączeniu zapłonu lub uruchomieniu silnika następuje 
automatyczne przełączenie do ustawienia „Wymiana oleju w silniku START / STOP 
aktywna“. Następnie siedząc na fotelu kierowcy włączyć silnik i pozostawić go 
pracującym na obrotach jałowych przez ok. 1 minutę. Następnie wyłączyć silnik. Około 5 
minut po wyłączeniu silnika sprawdzić poziom oleju przy pomocy miarki poziomu oleju. 
Po zebraniu się oleju w misce olejowej, poziom oleju powinien znajdować się po środku 
pomiędzy oznaczeniami minimalnego i maksymalnego poziomu. Do silnika nie wolno 
wlewać zbyt dużo oleju.  
Sprawdzić silnik i filtr oleju pod kątem szczelności (kontrola wzrokowa)

7.1.3 Układ zasilania paliwa

Wskazówka! Ryzyko zanieczyszczenia środowiska naturalnego przez wyciekające 
paliwo. W trakcie prac przy filtrze podstawić wcześniej odpowiednie naczynie i zebrane 
paliwo zutylizować w sposób przyjazny dla środowiska i zgodny z przepisami.

Uwaga! Ryzyko oparzenia podczas kontaktu z olejem napędowym. W trakcie prac z 
olejem napędowym zabronione jest palenie papierosów, używanie ognia i otwartych 
źródeł światła. Paliwa i opary paliw są łatwo palne i wybuchowe. Pamiętać zawsze o 
wystarczającym dopływie świeżego powietrza w trakcie prac z paliwami.  
Ryzyko obrażeń skórnych oraz ryzyko zatruć. W przypadku bezpośredniego kontaktu 
paliwa ze skórą może ono prowadzić do jej uszkodzenia. W trakcie prac z olejem 
napędowym używać zawsze odpowiednich rękawic ochronnych oraz unikać wdychania 
oparów paliwa, ponieważ może to prowadzić do zatruć.

Uwaga!

Wskazówka!
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Filtr separujący: montowany tylko w maszynach przeznaczonych 
do krajów byłego Związku Radzieckiego

Olej napędowy jest zasysany przez pompę paliwa, zgrubny filtr oczyszczania wstępnego  
(filtr separujący jest montowany tylko w maszynach przeznaczonych do krajów byłego 
Związku Radzieckiego) i standardowy filtr oczyszczania wstępnego (z wbudowanym 
separatorem wody i pompką ręczną) i przekazywany do filtra dokładnego oczyszczania 
przy silniku. Filtr separujący jest wyposażony w powiększony separator wody.

Wkłady filtrujące należy czyścić lub wymieniać zgodnie z planem inspekcyjnym. Filtr 
dokładnego oczyszczania przy silniku należy wymieniać natychmiast niezależnie od jego 
czasu pracy, jeżeli na kolorowym terminalu pojawi się następujący symbol  .

Jeżeli natomiast na terminalu pojawi się następujący symbol , to oznacza to 
konieczność przeczyszczenia lub wymiany wkładu filtrującego w standardowym filtrze 
oczyszczania wstępnego.

Przed wszystkimi pracami w układzie zasilania lub przy filtrach paliwa należy otworzyć 
korek w zbiorniku paliwa i następnie go zamknąć. Pozwala to zredukować ewentualne 
nadciśnienie, jakie może pojawić się w układzie paliwowym. Używać wyłącznie 
oryginalnych filtrów paliwa dopuszczonych przez firmę Mercedes-Benz lub ROPA. 

Po wszystkich pracach w filtrach oczyszczania wstępnego paliwa należy je odpowietrzyć 
przy pomocy pompki ręcznej umieszczonej przy standardowym filtrze oczyszczania 
wstępnego.

Standardowy filtr 
oczyszczania wstępnego

Filtr separujący

Zawór odcinający
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7.1.3.1 Wstępny filtr separujący paliwa

Konserwacja filtra separującego (spuszczanie wody i przepłukanie)
Spuszczenie zebranej wody jest konieczne, kiedy zbiornik wody kondensacyjnej jest 
pełny, istnieje ryzyko zamarznięcia lub w przypadku wymiany wkładu filtra. W tym celu 
należy:
– Wyłączyć silnik.
– Zamknąć zawór odcinający na wejściu filtra.
– Otworzyć śrubę odpowietrzającą na górze filtra.
– Otworzyć zawór spustowy na dole filtra.
– Spuścić wodę i zanieczyszczenia z przeźroczystej miski i zutylizować zgodnie 

z przyjętymi zasadami. Podczas spuszczania wody następuje przepłukanie i 
oczyszczenie sitka filtrującego.

– Zamknąć zawór odcinający.
– Zamknąć śrubę odpowietrzającą.
– Otworzyć zawór odcinający.
– Uruchomić silnik. Powietrze w filtrze zostaje odprowadzone do zbiornika.

Zawór

Zawór spustowy 
wody

Pokrywa

Śruba odpowietrzające

Śruba pokrywy
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Czyszczenie wkładu filtrującego
Wkład filtrujący (sitko metalowe z elementem dokładnego filtrowania 60 mikronów; 
Numer katalogowy ROPA  301231) w filtrze separującym należy czyścić raz w roku 
lub kiedy opór zasysania jest za duży. Na kolorowym terminalu pojawia się wtedy 
następujący symbol .

Czyszczenie wkładu filtrującego paliwa:
− Wyłączyć silnik.
− Zamknąć zawór odcinający do filtra.
− Odkręcić śruby w pokrywie (4 sztuki).
− Zdjąć pokrywę.
– Zdjąć obudowę z zaczepami i wyciągnąć wkład.
− Przeczyścić wkład czystym olejem napędowym. Nie stosować żadnych innych 

środków czyszczących, w przeciwnym wypadku może nastąpić uszkodzenie filtra).
− Włożyć oczyszczony wkład filtrujący i zamocować obudowę zakładając zaciski na 

wkładzie.
− Sprawdzić szczelność pokrywy i w razie potrzeby wymienić uszczelkę.
− Filtr należy napełniać w miarę możliwości czystym olejem napędowym (krótszy czas 

odpowietrzania).
− Nałożyć pokrywę i zwrócić uwagę na prawidłowe osadzenie.
− Wkręcić ponownie śruby w pokrywie.
− Otworzyć zawór odcinający.
− Uruchomić silnik.
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7.1.3.2 Wymiana standardowego filtra wstępnego/spuszczanie wody
Wkład filtrujący należy wymieniać raz w roku lub, kiedy opór zasysania jest zbyt duży (na 
kolorowym terminalu pojawia się następujący symbol ) i silnik traci moc.

Wkład filtrujący należy wymieniać w następujący sposób:
− Wyłączyć silnik.
− Zamknąć zawór odcinający przed filtrem wstępnego oczyszczania.
− Zdemontować stary wkład filtrujący. Może on zakleszczać się w głowicy filtra.
− Poluzować stary wkład odpowiednim narzędziem.
− Odkręcić zbiornik wody kondensacyjnej.
− Stary wkład filtrujący zutylizować zgodnie z miejscowymi przepisami.
− Posmarować uszczelkę świeżym olejem.
− Wkręcić filtr ręką, aż do momentu, kiedy uszczelka będzie przylegała.
− Wkręcać dalej, aż do momentu unieruchomienia filtra (ok. 3/4 obrotu).
− Otworzyć zawór odcinający przed filtrem wstępnego oczyszczania.
− Odpowietrzać do momentu, kiedy nie będą widoczne pęcherzyki powietrza.
− Sprawdzić jednostkę filtrującą pod kątem szczelności (kontrola wzrokowa).

Standardowy filtr oczyszczania 
wstępnego z pompką 
przeponową do roku produkcji 
2007

Standardowy filtr oczyszczania wstępnego z pompką tłokową od roku produkcji 
2008

Pompka ręczna
(pompka przeponowa)
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Spuszczanie wody kondensacyjnej ze zbiornika
Wodę należy spuszczać, kiedy zbiornik jest pełny, istnieje niebezpieczeństwo 
zamarznięcia lub podczas wymiany wkładu filtrującego.

− Odkręcić śrubę (2) na dnie zbiornika (1).
− Spuścić wodę.
− Ponownie wkręcić śrubę spustową.

Odpowietrzanie filtra wstępnego oczyszczania pompką ręczną
Odpowietrzanie filtra jest niezbędne, kiedy były wykonywane prace w układzie zasilania 
w obszarze filtru wstępnego oczyszczania lub, kiedy zbiornik paliwa został zużyty do 
końca.

– Wyłączyć silnik.

Dotyczy tylko filtra wstępnego z pompką przeponową:
– Należy pompować do momentu, kiedy będzie wyczuwalny opór.
– Uruchomić natychmiast silnik.

Dotyczy tylko filtra wstępnego z pompką tłokową:
– Odblokować zamknięcie bagnetowe pompy tłokowej na filtrze wstępnym.  

Tłok pompki jest przy tym wypychany przez spiralną sprężynę na zewnątrz. 
Następuje wtedy przerwanie dopływu paliwa ze zbiornika.

– Pompować pompką tłokową. W tym celu wciskać tłok do maksymalnie 15 mm przed 
dojściem do ogranicznika w głowicy filtra. W ten sposób uzyskuje się najlepszą 
wydajność pompki.

– Pompować do momentu wyczucia wyraźnego oporu (do 200 skoków).
– W celu uruchomienia silnika wcisnąć tłok pompy całkowicie do głowicy filtra i obrócić 

o około ¼ obrotu w prawo, aż bagnet wskoczy w swoje miejsce.
– Uruchomić natychmiast silnik.

otworzyć zamknąć
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7.1.3.3 Mikroorganizmy w układzie paliwowym
W niektórych sytuacjach można spotkać się z niespodziewanym zapchaniem się układu 
paliwowego, który jest napełniony olejem napędowym lub biodieslem. Jego przyczyną są 
często mikroorganizmy.

Te mikroorganizmy (bakterie, grzyby, drożdże) mogą się bardzo szybko rozmnażać w 
korzystnych dla nich warunkach. Do ich rozwoju są potrzebne takie czynniki, jak woda, 
która pojawia się w każdym zbiorniku paliwa jako kondensat, oraz ważne dla życia tych 
organizmów elementy w postaci związków chemicznych, takie 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.

Skutek to zatkanie wstępnego filtra paliwa rdzą i włóknami (struktura grzybowa) i częsta 
wymiana 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 71   lub: 
Producent: Schülke & Mayr 
   D-22840 Norderstedt 
   ( 0 40 / 5 21 00 - 0 
   Fax: 0 40 / 5 21 00 - 244

W razie potrzeby należy skontaktować się z producentem środków dezynfekcyjnych (np. 
w kwestii możliwości zakupu jego produktów za granicą).

Produkt: BAKZID 
Producent: Bode Chemie Hamburg 
 Melanchthonstr. 27 
 D-22525 Hamburg 
 ( 0 40 / 5 40 06 - 0 
 Fax: 0 40 / 5 40 06 - 200
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7.1.3.4 Filtr dokładnego oczyszczania paliwa w silniku
Filtr wejściowy paliwa w silniku należy wymieniać po pierwszych 400 godzinach pracy, 
a następnie przynajmniej raz w roku.  
Filtr należy również wymienić po pokazaniu się na kolorowym terminalu symbolu  
ostrzegawczego.

W celu wymiany filtra dokładnego oczyszczania należy wykonać następujące czynności:
– Zatrzymać pojazd i wyłączyć silnik.
– Zamknąć zawór odcinający przed filtrem wstępnym.
– Podstawić odpowiedniej wielkości pojemnik odporny na działanie paliwa w celu 

zebrania wyciekającego paliwa pod głowicę filtra.
– Przesunąć pokrętło zaworu trójdrożnego do góry (1) (następuje zamknięcie dopływu 

paliwa i zawartość filtra spływa do podstawionego naczynia).
– Odkręcić pokrywę (2) filtra dokładnego oczyszczania przy użyciu grzechotki i 

nasadki 36.
– Wyciągnąć nieco pokrywę (2) z wkładem z obudowy filtra i spuścić paliwo.
– Zdjąć pokrywę z wkładem filtrującym.
– Zdjąć wkład filtrujący naciskając z boku na dolną krawędź.

Uważać na to, aby do obudowy filtra nie dostały się żadne obce ciała. W żadnym 
wypadku nie wolno wycierać obudowy filtra. Unikać przedostania się wody do obudowy.

– Wymienić pierścień uszczelniający filtra dokładnego oczyszczania (lekko 
posmarować olejem napędowym).

– Wsunąć nowy wkład filtrujący do pokrywy (2).
– Wkręcić pokrywę (2) z wkładem na obudowę filtra i dokręcić go przy użyciu 

momentu 25 Nm.

2

1
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– Przesunąć pokrętło zaworu trójdrożnego (1) do przodu (następuje otwarcie dopływu 
paliwa i zamknięcie odpływu z obudowy filtra).

– Otworzyć zawór odcinający przed filtrem wstępnego oczyszczania.
– Odpowietrzyć układ paliwa przy pomocy pompki ręcznej umieszczonej przy filtrze 

wstępnym.
– W celu odpowietrzenia przewodu paliwowego w silniku konieczna jest w trakcie 

uruchamiania wystarczająca pojemność akumulatorów.
– Włączyć silnik na około 1 minutę w celu odpowietrzenia układu paliwowego.
– Następnie sprawdzić filtr paliwa pod kątem szczelności (kontrola wzrokowa).

7.1.3.5 Pozostałe prace serwisowe w silniku wysokoprężnym
Podczas serwisu silnika wysokoprężnego należy dokładnie wykonać następujące prace 
zgodne z przepisami serwisowymi Mercedes-Benz (patrz zeszyt serwisowy silnika):
– Kontrola szczelności i stanu wszystkich przewodów i wężów w silniku.
– Kontrola przewodu zasysającego pomiędzy filtrem powietrza i silnikiem oraz 

przewodów w układzie chłodzenia i ogrzewania pod kątem ich stanu i szczelności.
– Kontrola wszystkich przewodów i wężów pod kątem uszkodzeń oraz prawidłowego i 

nie narażonego na otarcia ułożenia i mocowania.
– Kontrola wszystkich obejm wężowych, połączeń kołnierzowych i kolektorów 

zasysających powietrze pod kątem prawidłowego montażu.

Kontrola lub ustawienie luzu zaworów są konieczne po pierwszych 400 godzinach 
roboczych, a następnie raz w roku lub, co 1200 godzin roboczych. Te prace mogą 
wykonywać wyłącznie osoby upoważnione do ich przeprowadzenia przez firmę 
DaimlerChrysler. Dokładny przebieg prac jest opisany w instrukcji prac serwisowych 
firmy DaimlerChrysler.

Luz zaworowy w zimnym silniku:
– Zawory wlotowe 0,40 mm
– Zawory wylotowe 0,60 mm
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Ostrzeżenie! Ryzyko oparzenia! Każda chłodnica jest gorąca w trakcie pracy. Ubierać 
rękawice ochronne! Przed przystąpieniem do prac w układach chłodzenia odczekać do 
odpowiedniego schłodzenia maszyny!

7.1.4 Zespół chłodnic
Zespół chłodnic należy regularnie sprawdzać pod kątem czystości i w razie potrzeby 
codziennie czyścić. W przypadku, kiedy przy bardzo wysokich temperaturach 
zewnętrznych, następuje ciągłe przekraczanie maksymalnej temperatury płynu 
chłodzącego lub oleju hydraulicznego, należy sprawdzić cały układ chłodzenia pod 
kątem zanieczyszczeń i w razie potrzeby natychmiast go przeczyścić.

7.1.4.1 Zmiana kierunku obrotów wentylatora
Zwrócić uwagę na to, aby kratka zasysająca powietrza była czysta i aby nie było na 
niej liści, itp. W celu oczyszczenia kratki z luźnych zanieczyszczeń podczas każdego 
uruchamiania maszyny następuje automatyczna zmiana kierunku obrotów wentylatora, 
co w znacznym stopniu spełnia swoje zadanie.
W przypadku, kiedy zmiana kierunku obrotów byłaby niewystarczająca do oczyszczenia 
kratki, kierunek obrotów napędu wentylatora można zmieniać ręcznie w trakcie pracy 
maszyny.
W tym celu nacisnąć klawisz (2). Najlepszy efekt czyszczenia uzyskuje się, kiedy 
podczas zmiany kierunku obrotów nastąpi zwiększenie obrotów silnika do wartości 
maksymalnej (pełny gaz).

7.1.4.2 Czyszczenie układu chłodzenia
Układ chłodzenia znajduje się nad silnikiem wysokoprężnym. Dobry dostęp do układu 
chłodzenia uzyskuje się po rozłożeniu tylnej ścianki podestu. W trakcie czyszczenia 
kratek zasysających powietrze należy zawsze wyłączyć silnik i zabezpieczyć przed 
przypadkowym włączeniem (wyciągnąć kluczyk i nosić przy sobie). 

2

Ostrzeżenie!
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W trakcie czyszczenia układu chłodnic należy postępować w następujący sposób:
– Wyłączyć silnik i zabezpieczyć maszynę przed przypadkowym uruchomieniem 

(wyciągnąć kluczyk ze stacyjki i nosić go przy sobie).
– Rozłożyć podest na tylnej ścianie.

– Przeczyścić kratkę zasysającą powietrze z zanieczyszczeń szczotką i jeżeli będzie 
to konieczne, strumieniem wody z węża.

– Podnieść kratkę do góry.

Chłodnica oleju 
hydraulicznego

Chłodnica 
wody

Chłodnica sprężonego 
powietrza

Podest na tylnej 
ścianie

Kratka zasysająca 
powietrze
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– Podnieść podest, zamknąć drzwi kabiny i uruchomić silnik..

Uwaga! Ryzyko obrażeń oczu i skóry przez wydmuchiwane obce ciała. 
Podczas ręcznej zmiany kierunku obrotów nikt nie może przebywać na platformie 
wejściowej. Na skutek silnego strumienia powietrza z wentylatora może dojść do 
obrażeń oczu i skóry przez wyrzucane w górę cząsteczki brudu.

− Zmienić kierunek obrotów ręcznie na ok. 1 minutę. Najlepszy efekt uzyskuje się 
zwiększając obroty silnika wysokoprężnego do wartości maksymalnej.

− Wyłączyć silnik wysokoprężny i zabezpieczyć przed przypadkowym włączeniem 
(wyciągnąć kluczyk ze stacyjki i nosić go przy sobie).

− Pociągnąć dźwignię blokującą tunelu wentylatora i podnieść ją do góry.

Uwaga! Ryzyko obrażeń skóry przez ostre krawędzie na kondensatorze klimatyzacji. 
Podczas prac przy otwartej obudowie wentylatora ubierać zawsze odpowiednie ubranie 
ochronne (rękawice ochronne, osłonę głowy, przylegające ubranie robocze).

Dźwignia blokująca
tunel wentylatora

Kondensator 
klimatyzacji

Blokada tunelu 
wentylatora
podniesiona

Uwaga!

Uwaga!
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7.1.4.3 Kontrola płynu chłodzącego

Ostrzeżenie! Ryzyko zatrucia i ryzyko obrażeń skórnych. 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 lub wypalenia skóry. Nie wlewać środków antykorozyjnych ani środków 
przeciw zamarzaniu do naczyń służących do picia lub butelek po napojach. Te środki 
należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. 
Bezwzględnie stosować się do wskazówek bezpieczeństwa producentów tych środków. 
Ryzyko skażenia środowiska naturalnego. Opisywane środki stanowią zagrożenie dla 
środowiska naturalnego. W trakcie prac z nimi uważać na to, aby 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 są dopuszczone przez normy zakładowe 
Mercedes-Benz 325.0 lub 326.0 (patrz strona 298).

W przypadku zbyt niskiego poziomu płynu chłodzącego w zbiorniku wyrównawczym na 
kolorowy terminalu pojawia się ostrzegawczy symbol  . 
Zbiornik wyrównawczy płynu chłodzącego z króćcem wlewowym znajduje się na 
platformie wejściowej za zbiornikiem oleju hydraulicznego.

− Sprawdzić układ chłodnic pod kątem zanieczyszczeń. Usunąć większe 
zanieczyszczenia zbierając je ręcznie, czyszcząc chłodnice wężem z wodą (w 
żadnym wypadku nie może to być myjka wysokociśnieniowa) lub przedmuchując 
sprężonym powietrzem. Złączka do podłączania pistoletu do przedmuchiwania 
znajduje się zależnie od wyposażenia maszyny z prawej strony zbiornika 
sprężonego powietrza lub pod klapką zasłaniającą zawory spryskiwacza. W 
trakcie wszystkich prac pamiętać o tym, aby nie uszkodzić żaluzji w kondensatorze 
klimatyzacji.

− Po zakończonym czyszczeniu obudowy wentylatorów i kratki zasysającej powietrze 
podnieść tylną ściankę podestu do góry.

Ostrzeżenie!
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Ostrzeżenie! Tak długo jak silnik jest ciepły, tak długo w układzie chłodzenia panuje 
wysokie ciśnienie. Uwaga, ryzyko poparzenia przez ulatującą z układu parę lub 
wyciekający gorący płyn chłodzący! Ubierać rękawice i okulary ochronne. Korek 
chłodnicy należy ostrożnie otwierać, kiedy temperatura silnika spadnie poniżej 90 °C.

Zbiornik wyrównawczy płynu chłodzącego w maszynie euro-Maus3

Sprawdzanie poziomu płynu chłodzącego i środka przeciw zamarzaniu, w razie 
potrzeby uzupełnianie poziomu 
Poziom płynu chłodzącego należy sprawdzać, kiedy jego temperatura spada poniżej 
50 °C. Przed uzupełnieniem poziomu płynu chłodzącego sprawdzić ilość płynu 
przeciwkorozyjnego/przeciw zamarzaniu.

Kontrola poziomu na podstawie kontroli wzrokowej zbiornika wyrównawczego. Poziom 
w układzie chłodzenia jest prawidłowy, kiedy poziom płynu chłodzącego dochodzi do 
dolnej krawędzi otworu wlewowego.

Właściwe proporcje 50 % środka antykorozyjnego w płynie chłodzącym są zachowane, 
kiedy płyn jest chroniony przed zamarznięciem do temperatury -37 °C. Jeżeli ta wartość 
jest mniejsza, to należy prawidłowo ustawić stosunek mieszanki.

W przypadku zbyt małej koncentracji środka antykorozyjnego istnieje ryzyko 
uszkodzenia silnika na skutek korozji/kawitacji w układzie chłodzenia! 
Unikać należy także koncentracji przekraczających wartość 55 %, ponieważ w 
przeciwnym wypadku nie będzie możliwości osiągnięcia maksymalnej ochrony przeciw 
zamarzaniu (do -45 °C). 
Do uzupełniania poziomu należy używać wyłącznie przygotowanego płynu chłodzącego 
z dodatkiem 50% środka antykorozyjnego/przeciw zamarzaniu, który został 
dopuszczony przez Mercedes-Benz.

Korek wlewu

Ostrzeżenie!
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Wskazówki Mercedes-Benz dotyczące płynu chłodzącego (informacje ogólne):
Płyn chłodzący składa się normalnie z wody i środka antykorozyjnego/chroniącego przed 
zamarznięciem. Płyn chłodzący /antykorozyjny (glikol etylenowy z inhibitorami korozji) 
mają spełniać m.in. następujące zadanie w układzie chłodzenia: 
− wystarczająca ochrona przed korozją i kawitacją dla wszystkich podzespołów w 

układzie chłodzenia
− obniżenie punktu zamarzania (ochrona przed mrozem)
− podwyższenie punktu wrzenia. 

Ze względu na ochronę środowiska do płynu chłodzącego należy dodać około 50% 
objętości środka antykorozyjnego/chroniącego przed zamarzaniem, pod warunkiem, 
że oczekiwane temperatury na zewnątrz nie wymagają użycia jeszcze większej 
koncentracji. Ta koncentracja (50 % objętości) gwarantuje ochronę przed temperaturami 
do ok. – 37 stopni C. Większa koncentracja jest celowa wyłącznie przy jeszcze niższych 
temperaturach otoczenia. Również w przypadku ekstremalnie niskich temperatur nie 
należy dodawać do płynu więcej niż 55% objętości środka antykorozyjnego/przeciw 
zamarzaniu, ponieważ przy tej wartości następuje osiągnięcie maksymalnej ochrony 
przed mrozem i zwiększona zawartość domieszki zmniejsza ponownie właściwości 
związane z ochroną przed zamarzaniem i pogarsza odprowadzanie ciepła (55 % 
objętości odpowiada ochronie przed zamarzaniem do temperatury około – 45 stopni 
C). W przypadku nieprzestrzegania przepisów dotyczących płynu chłodzącego 
dochodzi do powstawania ognisk korozji i uszkodzeń w układzie chłodzenia. Domieszka 
środka antykorozyjnego/przeciw zamarzaniu podwyższa punkt wrzenia. Zwiększenie 
ciśnienia powoduje dalsze zwiększenie temperatury wrzenia. Obie fizyczne zależności 
są wykorzystywane w nowoczesnych układach chłodzenia – następuje zwiększenie 
maksymalnej temperatury płynu chłodzącego bez zwiększenia ryzyka wrzenia. 
Odpowiednio do wyższego poziomu temperatury zwiększa się także wydajność 
chłodzenia. Wyłącznie certyfikowane produkty (arkusz 325.0 / 326.0) gwarantują 
prawidłową ochronę układu chłodzenia.
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7.1.4.4 Wymiana płynu chłodzącego
Stosować wyłącznie środki antykorozyjne/przeciw zamarzaniu dopuszczone przez 
Mercedes-Benz. Płyn w układzie chłodzenia należy wymieniać co trzy lata. Przestrzegać 
przy tym bezwzględnie regionalnie obowiązujących przepisów związanych z ekologiczną 
utylizacją płynu chłodzącego. 

− Przed wymianą płynu chłodzącego sprawdzić szczelność układu chłodzenia i 
ogrzewania oraz jego stan.

− Powoli otworzyć korek wlewu w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia silnika, 
zredukować nadmiar ciśnienia, następnie odkręcić korek do końca.

Zawór do spuszczania płynu chłodzącego znajduje się nad rozrusznikiem za rurą 
wydechową silnika wysokoprężnego.

Uwaga! Ryzyko oparzeń przy gorącym bloku silnika i gorącej rurze wydechowej.
Odczekać z wymianą płynu chłodzącego do momentu wystarczającego schłodzenia 
silnika. Jako ochronę przed oparzeniami ubierać odpowiednie ubranie ochronne (ubranie 
robocze i rękawice ochronne).

− Wkręcić wąż odpływowy na zawór spustowy płynu chłodzącego na bloku silnika.
− Spuścić płyn chłodzący i zebrać go do odpowiedniego naczynia.
− Wlać do układu chłodzenia wymieszany wcześniej i dopuszczony płyn chłodzący
− (ilość ok. 25 l).
− Ustawić temperaturę zadaną klimatyzacji na temperaturę maksymalną w celu 

otwarcia zaworu regulacyjnego ogrzewania.
− Włączyć ogrzewanie zbiornika oleju hydraulicznego (dźwignia do góry).
− Jeżeli maszyna jest wyposażona w ogrzewanie postojowe, włączyć je również.
− Nalać płynu chłodzącego w zalecanych proporcjach do dolnej krawędzi króćca 

wlewowego

Zawór spustowy 
dla płynu 
chłodzącego

Uwaga!
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Ostrzeżenie! Ryzyko oparzenia! Każda chłodnica nagrzewa się w trakcie pracy. Ubierać 
rękawice ochronne! Przed przystąpieniem do prac w układach chłodzenia odczekać do 
momentu wystarczającego schłodzenia maszyny! 

7.2 Klimatyzacja

Uwaga! Zagrożenie dla zdrowia i środowiska naturalnego. Wszelkie prace 
konserwacyjne w klimatyzacji, gdzie jest konieczna ingerencja w układzie z czynnikiem 
chłodzącym (np. uzupełnianie czynnika chłodzącego, wymiana wkładu suszącego, itd.), 
mogą wykonywać wyłącznie autoryzowane warsztaty serwisowe.

Kondensator klimatyzacji znajduje się w tunelu wentylatora. Jest on zamontowany przed 
chłodnicą wody Można go czyścić sprężonym powietrzem lub wodą (nie wolno używać 
myjki wysokociśnieniowej!). Kondensator wraz z tunelem wentylatora można podnosić w 
celu czyszczenia. 

Kondensator
klimatyzacji

− Sprawdzić poziom płynu w układzie chłodzącym i uzupełnić go w razie potrzeby.
− Zamknąć układ chłodzenia (tą operację należy w razie potrzeby powtórzyć 

kilkakrotnie).
− Potwierdzić wymianę płynu chłodzącego w zeszycie serwisowym. 

W przypadku, kiedy klimatyzacja nie pracuje z pełną wydajnością, to przyczyny mogą 
być następujące:
– Kondensator klimatyzacji zabrudzony.
 Pomoc: przedmuchać klimatyzator sprężonym powietrzem (maks. 5 bar). 
W trakcie przedmuchiwania uważać, aby nie uszkodzić żaluzji kondensatora.

Uwaga!

Ostrzeżenie!
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Przyczyny niewystarczającej wydajności klimatyzacji mogą być następujące:
– Kratka nawiewu w kabinie zamknięta
 Pomoc: Otworzyć kratkę.
– Filtr nawiewu w kabinie zapchany
 Pomoc: Przeczyścić filtr nawiewu
.

Inspekcja raz w roku:
– Zlecić kontrolę klimatyzacji przez jeden z autoryzowanych warsztatów 

specjalistycznych i w razie potrzeby naprawić.
Inspekcja co dwa lata:
– Zlecić wymianę czynnika chłodzącego i osuszacza (nr katalogowy ROPA 301191) 

jednemu z autoryzowanych warsztatów specjalistycznych, również kiedy we 
wzierniku osuszacza nie będą widoczne pęcherzyki powietrza.

– Układ chłodzenia nie jest napełniony w wystarczającym stopniu. 
 Pomoc: naprawę może wykonywać tylko odpowiednio wyspecjalizowany personel i 

tylko przy użyciu specjalnych narzędzi. Poziom w układzie jest prawidłowy, kiedy we 
wzierniku osuszacza jest widoczny czynnik chłodzący bez pęcherzyków powietrza. 
Osuszacz znajduje się w komorze silnika za silnikiem i przed ramą pojazdu i jest 
dostępny przez klapę obudowy w obszarze pasa dennego.

Niebezpieczeństwo! Ryzyko utraty życia podczas otwierania pokrywy przy pracującym 
silniku. Przed otworzeniem klapy wyłączyć silnik i zabezpieczyć maszynę przed 
włączeniem. W tym celu wyciągnąć kluczyk ze stacyjki i mieć go cały czas przy sobie. 
Dodatkowo wyłączyć główny wyłącznik akumulatorów.

Pokrywa inspekcyjna

Wziernik w osuszaczu

Niebez- 
pieczeństwo!
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Wskazówka dla warsztatów serwisowych: w przypadku wymiany lub uzupełniania 
czynnika chłodzącego należy użyć oleju: Fuchs Reniso PAG46 (nr art. ROPA 435046). 
Nie wolno stosować innych dodatków do oleju. Ilość płynu w układzie: ok. 1,7 kg. W 
układzie chłodzącym musi być w obiegu po 100 ml czynnika chłodzącego i 10 ml oleju.

W przypadku wszystkich maszyn do czynnika chłodzącego ROPA podczas pierwszego 
napełnienia jest dodawany środek fluoroscencyjny. Dzięki temu w szybki i łatwy sposób 
można stwierdzić ewentualne nieszczelności w układzie klimatyzacji.

7.3 Przekładnia rozdzielacza pomp

Przekładnia rozdzielacza pomp jest zamocowana bezpośrednio do silnika i jej zadaniem 
jest przenoszenie napędu z silnika na poszczególne pompy hydrauliczne.
Poziom oleju w przekładni należy codziennie sprawdzać przed uruchomieniem silnika 
wysokoprężnego. Po jego uruchomieniu taka kontrola nie jest możliwa.
Do odczytania poziomu oleju maszyna musi stać na równym i poziomym podłożu i silnik 
musi być wyłączony od przynajmniej 5 minut.
W przypadku stwierdzenia nieuzasadnionego wzrostu lub zmniejszenia poziomu oleju 
należy koniecznie wezwać serwis. Poziom oleju odczytuje się na podstawie wskazań 
we wzierniku, musi się on mieścić w zakresie wziernika (w żadnym wypadku nie może 
wychodzić poza jego górną krawędź!). Wziernik znajduje się po lewej stronie przekładni 
rozdzielacza pomp.

Wskazówka!
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Wziernik

Pierwsza wymiana oleju po 50 godzinach pracy, następnie wymiany należy dokonywać 
raz w roku. Podczas każdej wymiany oleju należy wymienić także filtr zasysający w 
przekładni rozdzielacza pompy i wkład filtra ciśnieniowego.

Wymiana oleju i filtrów
− Przed każdą wymianą oleju przeczyścić powierzchnię wokół filtra zasysającego i 

filtra ciśnieniowego.
− Olej należy wymieniać przy jeszcze ciepłej przekładni.
− Podstawić pod przekładnię odporne na działanie oleju i wystarczające duże 

naczynie na olej.

− Otworzyć zaślepkę na zaworze spustowym w przekładni rozdzielacza pomp.
− Wkręcić na zawór przy przekładni znajdujący się w zakresie dostawy wąż spustowy 

(zawór otwiera się i stary olej wypływa z przekładni).
− Odkręcić nakrętkę kołpakową przewodu ssącego z kołnierza filtra po wewnętrznej 

stronie przekładni (do tego jest potrzebny płaski klucz o rozmiarze 36).
− Odkręcić złącze sześciokątne przy kołnierzu filtra (połączenie wystarczy TYLKO 

poluzować).
− W żadnym wypadku nie odkręcać całkowicie złącza (do togo jest potrzebny płaski 

klucz o rozmiarze 46). 

Kołnierz filtra ssącego

Zawór spustowy oleju

Przewód ssący
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− Pierścień uszczelniający w obudowie filtra również wymienić na nowy.
− Wkręcić całkowicie obudowę do bloku sterującego i następnie cofnąć go o 1/6 

obrotu.
− Wykręcić śrubę spustową oleju i wkręcić zaślepkę.
− Otworzyć śrubę wlewową oleju i nalać świeżego oleju do momentu, kiedy jego 

poziom znajdzie się w górnym obszarze wziernika. 
Nie używać otworu śruby odpowietrzającej.

Zalecane oleje: ESSO ATF D 21611
Ilość: ok. 10 litrówr

Uruchomić silnik i obserwować kolorowy terminal. Symbol ostrzegawczy  musi 
zniknąć w przeciągu 10 sekund. Jeżeli nie zniknie w ciągu 10 sekund, wyłączyć 
natychmiast silniki odpowietrzyć przekładnię.

− Wykręcić 4 śruby przy kołnierzu filtra (klucz 13) i wyciągnąć wkład filtrujący
− Wymienić wkład filtra na nowy (nr katalogowy ROPA: O-40320010) (podczas 

montażu użyć nowej uszczelki papierowej (nr katalogowy ROPA: O-20350003) i 
posmarować ją przed montażem świeżym olejem).

− Dokręcić kołnierz i przewód wężowy.
− Kluczem 24 wykręcić obudowę filtra z wewnętrznej strony bloku sterującego 

przekładni i wymienić wkład filtrując na nowy (nr katalogowy ROPA: 270442)..

Blok sterujący przekładni z filtrem 
ciśnieniowym po wewn. stronie

Śruba wlewowa oleju
Obudowa filtra 
ciśnieniowego

Śruba odpowietrzająca
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− Poprosić drugą, godną zaufania i odpowiednio pouczoną osobę o uruchomienie 
silnika i pozostawić go włączonym (maks. 15 sekund) do momentu, kiedy z otworu 
będzie wypływał czysty olej przekładniowy bez pęcherzyków powietrza.

− Natychmiast wkręcić zatyczkę po stwierdzeniu, że wypływa czysty olej i dokręcić ją 
przy użyciu momentu 16 Nm.

− Jeżeli olej wypłynie w przeciągu 15 sekund, ponownie wkręcić zatyczkę i wezwać 
serwis.

− Odczekać przynajmniej 10 sekund i sprawdzić olej w sposób opisany powyżej.
− W razie potrzeby dolać oleju.

7.4 Układ hydrauliczny

Niebezpieczeństwo! Zbiorniki ciśnieniowe w układzie hydraulicznym znajdują się cały 
czas pod wysokim ciśnieniem wewnętrznym, nawet, kiedy w pozostałych częściach 
układu hydraulicznego ciśnienie zostało zredukowane do minimum. Wszelkie prace 
przy zbiornikach ciśnieniowych mogą wykonywać wyłącznie odpowiednio przeszkolone 
osoby, które są zaznajomione z pracą przy tego typu zbiornikach. W przypadku 
wszystkich prac w układzie hydraulicznym lub przy zbiornikach ciśnieniowych 
należy wcześniej zredukować ciśnienie w układzie do minimum. Prace w układzie 
hydraulicznym mogą wykonywać wyłącznie osoby zaznajomione ze szczególnymi 
ryzykami i zagrożeniami występującymi podczas pracy.

Odpowietrzanie przekładni
− Ustawić naczynie na olej pod blokiem sterowania.
− Zdjąć zatyczkę na gnieździe MP (patrz rysunek).
− Zamknąć pokrywę komory silnika i podnieść do góry pokrywę pompy za drabinką 

wejściową.
− Przez otwór obserwować gniazdo MP przy bloku sterowania

Niebez- 
pieczeństwo!
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Ostrzeżenie! Ryzyko poparzeń! Każda chłodnica nagrzewa się w trakcie pracy. W 
trakcie pracy nosić rękawice ochronne! Przed przystąpieniem do wszelkich prac w 
układach chłodzenia odczekać do odpowiedniego schłodzenia maszyny! 

Należy pamiętać, że zabrudzona chłodnica obniża skuteczność chłodzenia. Tym samym 
zmniejsza się również możliwość obciążenia maszyny. 
W przypadku, kiedy olej hydrauliczny jest zbyt mocno podgrzany, należy wyłączyć silnik 
i spróbować określić przyczynę. Najczęściej jest zanieczyszczona chłodnica oleju, 
ewentualnie ogrzewanie zbiornika oleju hydraulicznego jest cały czas włączone.

7.4.1 Zbiornik oleju hydraulicznego
Zbiornik oleju hydraulicznego znajduje się na podeście kabiny za poręczą. Poziom 
oleju hydraulicznego należy codziennie sprawdzać przed każdym uruchomieniem 
maszyny. Poziom oleju i jego temperaturę można odczytywać na wzierniku (z przodu 
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. W trakcie wszystkich prac w 
układzie hydraulicznym pamiętać o zachowaniu jak największej czystości. Nie wolno 
mieszać ze sobą różnych rodzajów oleju hydraulicznego.

Kontrolować regularnie przewody wężowe pod kątem objawów starzenia oraz 
uszkodzeń! Uszkodzone lub stare węże natychmiast wymienić na nowe. Jako części 
zamienne należy stosować wyłącznie węże odpowiadające technicznym specyfikacjom 
węża oryginalnego!  
W przypadku używania pompy próżniowej wartość podciśnienia ustawić na nie więcej 
niż 0,2 bar!

Chłodnica oleju hydraulicznego

Ostrzeżenie!
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W celu napełnienia oleju hydraulicznego otworzyć czarny korek wlewu (głowica 
napowietrzająca i odpowietrzająca) z pokrywy zbiornika oleju.  
W trakcie otwierania korka wlewu można usłyszeć charakterystyczne syczenie. Taki 
dźwięk jest normalnym objawem.

Filtr napełniający i napowietrzający zapewnia odpowiednią kompensację powietrza przy 
zmiennym poziomie oleju (np. na skutek zmian temperatury). Filtr należy wymieniać w 
przypadku jego zabrudzenia, nie później jednak, niż co 2 lata 
(nr katalogowy ROPA 270389).

7.4.1.1 Wymiana oleju hydraulicznego
Olej hydrauliczny należy wymieniać raz w roku - najlepiej krótko przed początkiem 
sezonu. Przed wymianą przygotować odpowiednio dużą beczkę. Do wymiany oleju 
należy wykorzystać dostarczony wraz z maszyną wąż do spuszczania oleju. Wkręcić 
wąż na zawór w dnie zbiornika oleju. Zawór otwiera się, stary olej wypływa do beczki. 

Wziernik
poziom oleju
+ temp. oleju

Pokrywa wlewowa
z filtrem 
napowietrzającym 
i odpowietrzającym

Dopuszczone rodzaje olejów: olej hydrauliczny HVLP 46 zgodny z DIN 51524, część 3  
 W żadnym wypadku nie stosować normalnych olejów HLP
Ilość: ok. 190 litrów

Zawór spustowy
oleju hydraulicznego
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− W tym celu należy zdjąć metalową pokrywę na zbiorniku oleju. Przepłukać sita od 
środka i z zewnątrz wystarczającą ilością środka czyszczącego.

− Włożyć sita do zbiornika.
− Nałożyć uszczelkę i metalową pokrywę.
− Przed założeniem pokrywy posmarować śruby mocujące masą uszczelniającą  

(nr art. ROPA 017026) i je dokręcić.

7.4.1.2 Kontrola sit zasysających
Co dwa lata sprawdzać stan sit zasysających znajdujących się w zbiorniku oleju 
hydraulicznego. Kontrolę należy przeprowadzać przed napełnieniem świeżego oleju. 
Jest to kontrola wzrokowa, a jej celem jest określenie stanu zabrudzenia sit. W 
przypadku ich zabrudzenia należy je przeczyścić.

Sito zasysające w zbiorniku oleju hydraulicznego

Filtr ssący zwrotny

Metalowa pokrywa
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7.4.1.3 Wymiana filtra oleju hydrauliczneg
Przed wlaniem czystego oleju hydraulicznego wymienić oba filtry w układzie 
hydraulicznym. Filtry są produktami jednorazowymi i nie wolno ich czyścić. Czyszczenie 
powoduje zniszczenie filtrów. W przypadku ich użycia może dojść do poważnego 
uszkodzenia układu hydraulicznego.
Na zbiorniku oleju hydraulicznego znajduje się zwrotny filtr zasysający. Podczas 
wymiany wkładu – podobnie jak w przypadku wszystkich prac w układzie hydraulicznym, 
należy pamiętać o zachowaniu całkowitej czystości. Zwrócić uwagę na to, aby uszczelki 
w obudowie filtra nie były uszkodzone ani zabrudzone. Przed otworzeniem obudowy 
filtra zredukować ciśnienie w układzie hydraulicznym do minimum i pamiętać, aby korek 
wlewu był otwarty.

Pokrywa 
filtra

Pierścień uszcz. (164,47 x 5,33 NBR 
- 705 Sh), nr katalogowy. 270483

Płytka separująca

Wkład, nr katalogowy ROPA  270483

Kosz do wyłapywania zanieczyszczeń 
(mocowany zamkiem bagnetowym  w 
wkładzie filtrującym)

Pierwsza wymiana elementu filtrującego jest konieczna po pierwszych 50 godzinach 
pracy, następne raz w roku.
Przy wymianie elementu filtrującego w filtrze zwrotnym należy:
– Odkręcić cztery śruby mocujące pokrywę i położyć w bezpiecznym miejscu.
− Zdjąć pokrywę filtra zwrotnego.
− Lekko obracając wyciągnąć płytkę separującą filtra wraz z podwieszonym 

elementem filtrującym.
− Zdemontować wyciągniętą jednostkę, element filtrujący i kosz do wychwytywania 

zanieczyszczeń.
− Przeczyścić obudowę, pokrywę, płytkę separującą i kosz.
− Sprawdzić filtr pod kątem uszkodzeń mechanicznych. Nie wolno montować 

uszkodzonych części (należy je natychmiast wymienić na nowe elementy).
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− Sprawdzić pierścienie samouszczelniające i wymienić ewentualnie uszkodzone 
części.

− Przed montażem zwilżyć świeżym olejem hydraulicznym powierzchnie 
uszczelniające, gwinty i pierścienie samouszczelniające.

− Podczas montażu używać WYŁĄCZNIE nowych elementów filtrujących (nr 
katalogowy ROPA 270483).

− Podczas montażu nowego elementu filtrującego założyć dołączony do niego 
pierścień uszczelniający.

− Zamontować płytkę separującą filtra, element filtrujący i kosz do wychwytywania 
zanieczyszczeń.

− Włożyć płytkę separującą z podłączonym elementem filtrującym i koszem do 
obudowy filtra lekko ją obracając.

− Założyć pokrywę i wkręcić śruby mocujące. Moment dokręcania śrub mocujących 
wynosi 40 Nm.

7.4.2 Wymiana wkładu w filtrze ciśnieniowym
Nad prawym przednim kołem za kabiną  
znajduje się duży filtr ciśnieniowy roboczego  
układu hydraulicznego. Wkład należy  
wymieniać raz w roku.  

Filtr ciśnieniowy roboczego układu 
hydraulicznego 

Wymiana wkładu filtra ciśnieniowego
− Wyłączyć silnik.
− Odkręcić obudowę filtra (klucz 32) i wlać wypływający olej hydrauliczny do 

odpowiedniego pojemnika. Stary olej hydrauliczny należy zutylizować zgodnie z 
regionalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska.

− Zdjąć wkład z gniazda mocującego. Sprawdzić powierzchnię wymontowanego 
wkładu pod kątem resztek zanieczyszczeń i większych cząsteczek. Mogą one 
wskazywać na uszkodzenia elementów filtra.

− Wkład zutylizować zgodnie z obowiązującymi regionalnymi przepisami ochrony 
środowiska.

− Przeczyścić obudowę filtra.
− Sprawdzić nowy filtr pod kątem uszkodzeń mechanicznych, w szczególności 

powierzchnie uszczelniające i gwint.
− Wymienić  pierścień samouszczelniający na obudowie filtra (brud lub niepełne 

odciążenie ciśnienia w trakcie montażu może prowadzić do zatykania gwintu do 
wkręcania obudowy).
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Montaż wkładu
− Zwilżyć świeżym olejem hydraulicznym gwint i powierzchnie uszczelniające w obudowie 

filtra, w głowicy filtra oraz pierścień samouszczelniający w obudowie i we wkładzie.
− Zamontować nowy wkład (nr katalogowy ROPA 270430 z pierścieniem 

samouszczelniającym). W tym celu umieścić wkład na gnieździe mocującym.
− Wkręcić obudowę filtra do oporu.
− Cofnąć obudowę filtra o 1/6 obrotu.
− Uruchomić silnik i zablokować zbiornik paliwa  

(sprawdzić filtr pod kątem nieszczelności).

Wskazówka! Olej hydrauliczny, wkłady i szmatki do czyszczenia itd. należy zutylizować 
zgodnie z regionalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska!

7.5 Mechaniczny napęd obu osi skrętnych

7.5.1 Wały kardanowe z przekładni rozdzielacza do osi sterowanych 
Oba wały przegubowe w maszynie euro-Maus3 należy smarować po każdych 200 
godzinach pracy.

Niebezpieczeństwo! Ryzyko utraty życia na skutek kontaktu z obracającymi się 
elementami maszyny. W trakcie pracy silnika części ciała lub elementy odzieży mogą 
zostać wkręcone przez obracające się wały przegubowe i wciągnięte do maszyny. Przed 
smarowaniem należy zatrzymać maszynę euro-Maus3 i wyłączyć silnik. Zabezpieczyć 
maszynę przed przypadkowym uruchomieniem silnika.

Niebez- 
pieczeństwo!

Wskazówka!
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W każdym przegubie jest zamontowany jeden grzybek smarujący. Należy go smarować, 
co 200 godzin pracy.

7.5.2 Konserwacja przegubów krzyżowych w osiach
Przeguby krzyżowe podwójnych wałów przegubowych w wahaczach podłużnych dwóch 
osi kierowanych należy smarować co 200 godzin pracy. Każdy przegub krzyżowy 
posiada dwa grzybki smarujące. Należy smarować oba grzybki.

7.6 Skrzynia biegów
Za pośrednictwem skrzyni biegów przełącza się między trybami pracy „Żółw“ i „Zając“ 
oraz między biegami I i II oraz włącza się napęd wszystkich kół.

Przykład grzybka smarującego
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Poziom oleju w skrzyni biegów należy sprawdzać raz w tygodniu. Kontrola przy pomocy 
wziernika. Poziom oleju jest prawidłowy, kiedy lustro oleju znajduje się w środkowym 
obszarze wziernika. Wziernik znajduje się z tyłu skrzyni biegów obok wału kardanowego. 
Pierwsza wymiana oleju po pierwszych 50 godzinach pracy, kolejne wymiany oleju raz 
w roku.

Uwaga! Ryzyko poparzeń gorącym olejem hydraulicznym! Olej w skrzyni może być  
bardzo gorący. W czasie wymiany oleju w przekładni ubierać zawsze odpowiednie 
rękawice i ubranie ochronne. 

Podczas wymiany oleju należy postępować w sposób opisany poniżej:
− Podstawić wystarczająco duży pojemnik do zebrania starego oleju.
− Odkręcić obie śruby spustowe oleju (znajdują się one w dolnym narożniku obudowy 

skrzyni i na dole przekładni redukującej), stary olej wypływa z przekładni.
− Oczyścić magnetyczne śruby spustowe z opiłków metalu. Następne włożyć je z 

powrotem i dokręcić.
− Odkręcić śrubę wlewową oleju (znajduje się ona przy tylnym napędzie wału 

Kardana) i przez otwór wlewowy wlewać świeży olej do momentu, kiedy jego poziom 
osiągnie górny obszar wziernika.

− Wkręcić śrubę wlewową.

Zalecane rodzaje olejów:  
syntetyczny olej przekładniowy: Mobilube SHC-LS
SAE 75W-90 zgodny z API GL-5 
Stosowanie innych olejów jest zabronione!
Ilość oleju w przekładni: ok.12 litrów

7.7 Osie

7.7.1 Przekładnia planetarna (dotyczy obu osi)
Pierwsza wymiana oleju powinna nastąpić po pierwszych 50 godzinach pracy. 
Następne wymiany oleju raz w roku. Ustawić maszynę w taki sposób, aby każde koło 
znajdowało się w pozycji, jak na rysunku.

Wskazówka! Kompletna skrzynia biegów  zbudowana jest z dwóch jednostek, 
połączonych ze sobą za pośrednictwem wąskiego kanału, które są smarowane 
wspólnym olejem. Podczas wymiany oleju maszyna musi stać całkowicie na równym 
podłożu. Po napełnieniu odczekać przynajmniej godzinę przed kontrolą poziomu. W 
skrzynii znajduje się wystarczająca ilość oleju, kiedy po odczekaniu poziom oleju w obu 
wziernikach będzie jednakowy i będzie sięgał ich linii środkowej. 

Wskazówka!

Uwaga!
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Podczas wymiany oleju należy postępować w opisany poniżej sposób:
– Olej należy wymieniać, kiedy przekładnia jest ciepła. Ustawić maszynę na równym 

podłożu. Śruba kontrolna poziomu oleju („Oil Level“) (1) jest ustawiona poziomo 
(patrz rysunek).

– Podstawić wystarczająco duże naczynie pod przekładnię.
– Odkręcić śrubę spustową oleju (2) oraz śrubę kontrolną poziomu oleju i spuścić stary 

olej.
– Ponownie wkręcić śrubę spustową oleju.
– Napełnić przekładnię planetarną dostarczonym wraz z maszyną napełniaczem 

olejowym ROPA w takiej ilości, aby poziom jego sięgał dolnej krawędzi otworu 
kontroli poziomu oleju.

– Wkręcić śrubę kontrolną poziomu oleju.
– Odczekać około 15 minut i następnie sprawdzić ponownie poziom. W razie potrzeby 

dolać odpowiednią ilość oleju.

Wskazówka! Podczas napełniania oleju należy stosować napełniacz olejowy ROPA 
(specjalne narzędzie ROPA, nr katalogowy 018143). Przy użyciu tego narzędzia można 
w dokładny i prosty sposób wlać odpowiednią ilość oleju.

Zalecany olej przekładniowy:  hipoidalny olej przekładniowy zgodny z API GL 5 
SAE 85W - 90

Ilość: Każda przekładnia przy przedniej i tylnej osi ok. 3,5 litra

Przekładnia planetarna 
przedniej i tylnej osi

Uwaga! Ryzyko obrażeń. Przed wymianą oleju w poszczególnych przekładniach 
planetarnych należy zatrzymać maszynę i wyłączyć silnik. Zabezpieczyć ją przed 
przypadkowym uruchomieniem silnika. Wszystkie prace konserwacyjne i naprawcze 
mogą wykonywać wyłącznie odpowiednio przeszkolone osoby. Zagrożenie gorącym 
olejem wyciekającym pod ciśnieniem! W pewnych warunkach olej w przekładniach 
planetarnych może być bardzo gorący i wskutek podgrzania znajdować się pod pewnym 
ciśnieniem. W trakcie wymiany oleju w przekładniach planetarnych nosić zawsze 
rękawice ochronne i odpowiednie ubranie ochronne. Zawsze w pierwszej kolejności 
ostrożnie odkręcać śrubę wlewową, co pozwoli na bezpieczne zredukowanie ciśnienia. 

2

Poziom oleju

1

Odpowietrzanie podczas 
nalewania oleju

Uwaga!

Wskazówka!
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7.7.2 Przekładnia różnicowa przy przedniej i tylnej osi
Pierwsza wymiana oleju jest konieczna po pierwszych 50 godzinach pracy. 
Następne wymiany raz w roku.

Uwaga! Ryzyko obrażeń. Przed przystąpieniem do wymiany oleju należy zatrzymać 
maszynę i wyłączyć silnik. Zabezpieczyć maszynę przed przypadkowym uruchomieniem 
silnika. Wszystkie prace inspekcyjne i naprawcze mogą być wykonywane wyłącznie 
przez wyspecjalizowany w takich pracach personel.  

Przekładnia wyrównawcza przy obu osiach:
Podczas wymiany oleju należy postępować w następujący sposób:
− Olej wymieniać tylko, kiedy przekładnia jest ciepła.
− Podstawić pod przekładnię odpowiedniej wielkości naczynie.
− Odkręcić śrubę spustową oleju w przekładni wyrównawczej (przekładnia układu 

różnicowego). Śruba znajduje się na dole, w najniższym miejscu korpusu osiowego.
− Otworzyć śrubę kontrolną poziomu oleju i odczekać do momentu, kiedy wypłynie 

cały olej.
− Wkręcić śrubę spustową oleju.
− Przez otwór wlewowy nalewać olej do momentu, kiedy poziom oleju dojdzie do 

dolnej krawędzi otworu wlewowego.
− Ponownie wkręcić śrubę kontrolną poziomu oleju.

Zalecany olej przekładniowy: hipoidalny olej przekładniowy zgodny z API GL 5 
SAE 85W - 90
Ilość:  Przekładnia przy przedniej osi ok. 22 litrów
   Przekładnia przy tylnej osi ok. 20 litrów

Tylna oś

Przekładnia  
wyrówn.

Otwór wlewowy  
oleju i śruba  
kontrolna poziomu  
oleju

Śruba spustowa oleju

Przednia oś

Uwaga!
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7.8  Układ pneumatyczny – konserwacja i pielęgnacjae

Wkład osuszacza 
powietrza

W przypadku układu pneumatycznego prace serwisowe są konieczne tylko przy 
osuszaczu powietrza i przy zbiornikach sprężonego powietrza. Kompresor jest 
bezobsługowy.
Osuszacz powietrza i trzy zbiorniki sprężonego powietrza znajdują się pod prawą 
boczną pokrywą. Wkład osuszacza powietrza należy wymieniać po każdych 2000 
godzinach pracy.
Po każdych 100 godzinach pracy należy spuścić wodę ze zbiorników sprężonego 
powietrza. W przypadku, kiedy maszyna nie będzie pracować przez dłuższy czas (ponad 
jeden tydzień), należy również spuścić wodę ze zbiorników sprężonego powietrza.

Zawór spustowy wody
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7.9  Układ hamulcowy – konserwacja i pielęgnacja
Oś przednia, i jeżeli jest na wyposażeniu, oś dodatkowa są hamowane przy użyciu 
uruchamianego sprężonym powietrzem hamulca bębnowego. Dwa niezależne od 
siebie obwody hamujące gwarantują maksymalne bezpieczeństwo, nawet jeżeli jeden z 
obwodów ulegnie awarii. Po myciu maszyny hamulec należy osuszyć. Jeżeli maszyna 
będzie ruszała z przymarzniętymi hamulcami (lód na skutek obecności wody), to może 
dojść do poważnych uszkodzeń w układzie hamulcowym!

Wszelkie prace związane z ustawianiem i naprawami w układzie hamulcowym 
mogą być wykonywane wyłącznie przez odpowiednio wyspecjalizowany personel 
serwisowy, który ze względu na swoje zawodowe wykształcenie jest zaznajomiony 
z serwisem i naprawą hamulców uruchamianych sprężonym powietrzem.

Niebezpieczeństwo! W przypadku popełnienia błędów w trakcie prac konserwacyjnych, 
naprawczych lub nastawczych, pojawia się bardzo poważne zagrożenie życia dla 
kierowcy i innych uczestników ruchu drogowego.

7.10  Stół podbierający

7.10.1 Wyłącznik pozycji końcowej stołu podbierającego

Co jakiś czas należy czyścić wyłączniki pozycji końcowej stołu podbierającego. 
Wyłączniki znajdują się po prawej i lewej stronie za blaszaną klapą na środkowej części 
stołu podbierającego. Jeżeli wyłączniki są zablokowane przez brud, to nie będzie 
możliwości opuszczenia stołu podbierającego i podniesienia każdej z klap.

Oczyścić wyłącznikZdjąć pokrywę

Niebez- 
pieczeństwo!
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Po otwarciu przedniej pokrywy uzyskuje się dostęp do zespołu łożysk mimośrodu. 
Zespół łożysk należy smarować przy pomocy grzybka smarującego po każdych  
200 godzinach pracy.
Po otwarciu tylnej pokrywy uzyskuje się dostęp do rolki napędu mimośrodowego. 
Napęd mimośrodowy należy smarować raz w tygodniu przy pomocy grzybka 
smarującego.
Dół mimośrodu sprawdzać codziennie przy złożonych częściach bocznych stołu 
podbierającego pod kątem zanieczyszczeń (kontrola wzrokowa). Bezwzględnie i od razu 
należy usuwać wszelkie zabrudzenia.
W celu zdemontowania pokrywy mimośrodu odkręcić cztery śruby pod dolną pokrywą.

Walce stołu podbierającego

Pokrywy

7.10.2 Mimośród

Grzybek smarujący walca stołu podbierającego

Przeniesienie napędu z przekładni walców stołu podbierającego do walców stołu 
podbierającego odbywa się za pośrednictwem zewnętrznie uzębionego wału przy 
przekładni i wewnętrznego uzębienia w walcu. To uzębienie należy smarować raz w 
tygodniu przy użyciu praski smarowniczej.
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7.10.3 Przekładnia walców podbierających

Maszyna euro-Maus3 jest wyposażona w przekładnię walców umieszczoną na 
zewnątrz z prawej i z lewej strony przy częściach bocznych stołu podbierającego. 
Poziom oleju w tej przekładni należy sprawdzać codziennie przy rozłożonym i 
opuszczonym stole podbierającym. Kontrolę przeprowadza się na podstawie wskazań 
na wziernikach. Jeżeli poziom oleju przekracza środek wziernika, nie wolno dolewać 
oleju.
Wymiana oleju jest konieczna po pierwszych 50 godzinach pracy, następnie raz 
w roku.
Podczas wymiany oleju należy postępować w następujący sposób:
− złożyć klapy zamykające.
− olej należy wymieniać wyłącznie, kiedy przekładnia jest ciepła.
− podstawić pod przekładnię wystarczającej wielkości naczynie.
− otworzyć śrubę spustową oleju i spuścić stary olej.
− ponownie dokręcić śrubę spustową oleju.
− przez otwór wlewowy (jednocześnie korek odpowietrzający) wlać świeży olej do 

momentu, kiedy poziom oleju przy obniżonym stole podbierającym osiągnie górny 
obszar wziernika

Zalecany olej przekładniowy:  hipoidalny olej przekładniowy zgodny  
z API GL 5 SAE 85W - 90

Ilość dla każdej przekładni: ok. 12,9 litrów

Przekładnia walców stołu 
podbierającego

Wziernik

Śruba spustowa 
oleju

Śruba wlewowa 
oleju
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7.10.4 Przekładnia czterech walców czyszczących

Pierwsza wymiana oleju jest konieczna po pierwszych 50 godzinach pracy, następne 
wymiany raz w roku.
Podczas wymiany oleju należy postępować w następujący sposób:
– Olej należy wymieniać wyłącznie, kiedy przekładnia jest ciepła.
– Podstawić pod przekładnię wystarczająco duże naczynie.
– Otworzyć śrubę spustową oleju i spuścić stary olej.
– Ponownie wkręcić śrubę spustową oleju.
– Wlewać świeży olej przez otwór wlewowy (i jednocześnie korek odpowietrzający)  

do przy opuszczonym stole podbierającym do dojścia do górnego obszaru wziernika.

Zalecany olej przekładniowy:  hipoidalny olej przekładniowy zgodny API GL 5 
SAE 85W - 90

Ilość dla każdej przekładni: ok. 2,7 litrów

Przekładnia czterech walców 
czyszczących

Maszynę euro-Maus3 wyposażono na zewnątrz po prawej i lewej stronie w przekładnie 
czterech walców czyszczących.

Przekładnia czterech walców czyszczących

Śruba  
wlewowa  
oleju

Silnik olejowy walca 
stożkowego

Wziernik

Śruba spustowa 
oleju
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7.11  Demontaż i montaż walców

Niebezpieczeństwo! Podczas demontażu i montażu walców istnieje ryzyko, że części 
boczne stołu podbierającego można nagle opaść i ciężko zranić osoby znajdujące 
się w tym obszarze. Przed rozpoczęciem prac należy bezpiecznie podeprzeć każdą 
z bocznych części stołu podbierającego lub zawiesić bezpiecznie na dźwigu o 
wystarczającym udźwigu i dodatkowo zabezpieczyć. Przestrzegać obowiązujących 
przepisów BHP w trakcie wykonywania prac pod podniesionymi elementami maszyny.

Raz w tygodniu sprawdzać przewody centralnego układu smarującego, które prowadzą 
do walców (kontrola wzrokowa przewodów, pod osłonami).

Zabezpieczenie przed 
odwróceniem

Przewód centralnego układu 
smarującegoOsłona

Śruba z drobnym  
gwintem M24

Śruba imbusowa M12
Zabezpieczenia przed obróceniem

Niebez- 
pieczeństwo!
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Walec podbierający i walec czyszczący (walce 1 i 2) można demontować tylko 
razem, ponieważ „palce“ walca podbierającego dostają się pomiędzy tarcze walca 
czyszczącego.
Walec czyszczący jest osadzony na przekładni. Walec można zdjąć po odkręceniu 
łożyska współpracującego w środku stołu podbierającego (łożysko stojakowe 
nieruchome z pierścieniem nastawczym). W przypadku walca czyszczącego nie ma 
żadnego zabezpieczenia przy przekładni.
Walec podbierający jest osadzony na uzębionym wale i dodatkowo zabezpieczony 
osiowo śrubą (M 20 x 350) umieszczoną przy przekładni. W trakcie demontażu NIE ma 
potrzeby spuszczania oleju z przekładni. Przed demontażem walca podbierającego 
zdjąć pokrywę kołnierza łożyska (na zewnątrz przekładni):
− W tym celu odkręcić cztery śruby (rozmiar klucza 13) na pokrywie i zdjąć ją.
− Odkręcić obie śruby zabezpieczające znajdujące się obok dużej śruby (M 20 x 350).
− Wykręcić śrubę (M 20 x 350).
− Zdjąć walec podbierający z przekładni.
− Przy montażu walca podbierającego wkręcić śrubę (M 20 x 350) ponownie.
− Dokręcić śrubę bardzo lekko i następnie cofnąć ją o 1/8 obrotu.
− Zabezpieczyć śrubę (M20 x 350) przed obróceniem przy pomocy obu śrub 

mocujących.
− Obie śruby (M 20 x 350, nr katalogowy 414725) należy wymieniać raz w roku.

7.11.1  Demontaż i montaż walca podbierającego i czyszczącego

Śruba  
mocująca

Śruba mocującaKołnierz łożyska

Śruba M20 x 350

Pokrywa kołnierza 
łożyska
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7.11.2 Wymiana palców walca podbierającego / Napawanie
Walce podbierające są wyposażone przy palcach podbierających w płytki nawrotne
(nr katalogowy ROPA 101677).
Po osiągnięciu granicy zużycia należy płytki obrócić, co gwarantuje im długą żywotność. 
Dzięki mocowaniu przy użyciu połączenia śrubowego można w razie potrzeby bez 
problemu obrócić lub wymienić każdą zużytą płytkę nawrotną.

Palce z płytką nawrotną

W przypadku bardzo piaszczystego podłoża (gleby erozyjne) zaleca się użycie płytek 
utwardzanych (nr katalogowy ROPA 102080 wraz ze śrubą mocującą). Tych płytek nie 
obraca się.

Ostrzeżenie! Ryzyko bardzo poważnych obrażeń na skutek zgniecenia w przypadku 
niefachowo przeprowadzanych prac przy palcach walców podbierających. Wszelkie 
prace w tym obszarze można wykonywać wyłącznie przy całkowicie wyłączonej 
maszynie i odpowiednio zabezpieczonej przed przypadkowym uruchomieniem (kluczyk 
wyciągnięty ze stacyjki i przechowywany przez odpowiedzialną osobę i zamknięta 
kabina kierowcy).

Wolno stosować wyłącznie spoiny napawane. W trakcie napraw przy zużytych palcach  
stopiwo może być nakładane tylko do wysokości 70 mm (patrz rysunek). Pamiętać o 
tym, aby stopiwo nie było zbyt grube, ponieważ odstęp do walca czyszczącego nie 
może być za mały. Przy walcu czyszczącym w narożnikach poszczególnych tarcz należy 
wykonać spaw w kształcie szwu poprzecznego, co zwiększa żywotność walca.

29.06.2007 17:21:23, Wast

70 mm

Granica zużycia

Ostrzeżenie!
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W przypadku spiral walców transportujących i czyszczących stopiwo można nanosić 
tylko na stronę transportującą walców. W żadnym wypadku nie nakładać ściegu ręcznie 
bezpośrednio na rurę walca. Dochodzi wtedy do rozciągnięcia się całego walca na 
skutek ciepła, w efekcie czego walec traci swoje własności i staje się bezużyteczny. 
Pamiętać o tym, aby nałożone spirale nie były wyższe niż 20 mm. Jeżeli powierzchnia 
ściegów jest szorstka, to należy je wygładzić szlifierką kątową i ząbkowaną podkładką. 
W ten sposób uniknie się uszkodzeń powierzchni buraków na początku kolejnego 
sezonu. W przypadku bardzo silnego ścierania spoiny napawane należy wykonać także 
wewnątrz czterech walców transportujących (po dwa z lewej i prawej strony). 

To samo dotyczy obszaru pod mimośrodem. W przypadku odpowiednich objawów 
zużycia 
zaleca się tylko w tym obszarze, pomiędzy zwojami walców transportujących, 
wspawanie 
poprzecznie ułożonych elementów ze stali o profilu okrągłym (∅ ok. 12 mm).
Na wewnętrznych końcach walców czyszczących i walców podbierających 
(bezpośrednio obok łożysk stojakowych) należy umieścić w razie potrzeby po cztery 
małe 
poprzeczne i twarde szwy Należy je rozmieścić na końcu walców obracając je o 90° na 
obwodzie walców w taki sposób, aby zawsze dwa ściegi leżały naprzeciwko siebie.
Specjalny drut spawalniczy do napawanego spawania pod osłoną gazu 
(∅ 1,2 mm, 15 kg / rolka) można zamówić w firmie ROPA pod numerem katalogowym 
017014.
W przypadku mocno zużywających się elementów maszyny zaleca się stosowanie 
zdecydowanie lepszego jakościowo (zawierającego karbid wolframowy), i tym samym 
trwalszego, drutu. Drut o średnicy 1,6 mm można zamawiać (15 kg / rolka) w firmie 
ROPA pod numerem katalogowym 017136. 
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Bezwzględnie przestrzegać następujących zasad:
− Wszystkie pierścienie nastawcze przednich łożysk walców są dociągnięte w prawo 

(w kierunku ruchu wskazówek zegara).
− Wszystkie poliamidowe złączki należy posmarować przed nasunięciem ich na kły 

sprzęgłowe.
− Przed montażem włożyć do kła sprzęgłowego nowy pierścień uszczelniający.
− Cztery śruby imbusowe M 12 x 80, którymi są wkręcone do walców złączki 

poliamidowe, należy posmarować środkiem do zabezpieczania śrub Loctite 270.

7.11.3  Demontaż i montaż walców transportujących
Walce transportujące (walce 3 i 4) są nałożone na przekładnie. Można je zdjąć po 
odkręceniu łożyska współpracującego w środku stołu podbierającego (łożysko stojakowe 
z pierścieniem nastawczym). W przypadku walców transportujących nie ma 
dodatkowego zabezpieczenia przy przekładni.
W trakcie montażu walców transportujących należy pamiętać o tym, aby zwoje walców 
nie znajdowały się w jednej linii. Zwoje powinny być przesunięte względem siebie po 
środku.
– Wszystkie pierścienie nastawcze przednich łożysk walców są dociągnięte w 

kierunku przeciwnym do kierunku obrotów walców.
– Wszystkie złączki poliamidowe należy posmarować przed ich nasunięciem na kły 

sprzęgłowe.
– Przed montażem włożyć do kła sprzęgłowego nowy pierścień uszczelniający.
– Cztery śruby imbusowe M12 x 80, którymi są wkręcone do walców złączki 

poliamidowe, należy posmarować środkiem do zabezpieczania śrub Loctite 270.

7.11.4  Demontaż i montaż walców stożkowych i walców czyszczących
Walce stożkowe są zamontowane na zewnątrz bezpośrednio przy każdym silniku 
napędowym (złączka). Walce czyszczące są nałożone na przekładnię czterech 
walców czyszczących (złączka). W celu zdemontowania walca stożkowego lub walców 
czyszczących należy zdjąć pokrywę nad przewodem centralnego układu smarowania 
i wkręcić najpierw leżącą poniżej śrubę o drobnym gwincie M 24 (wewnątrz przy 
ułożyskowaniu walca), następnie wkręcić śrubę nimbusową M 12.
Wszystkie śruby o drobnym gwincie M 24  mają gwint prawoskrętny (!). Moment 
dokręcania wynosi 1000 Nm. Śruby nie są zabezpieczone płynnym środkiem do 
zabezpieczania śrub (Loctite).

Wskazówka! Przed zamontowaniem posmarować gwint śrub o drobnym gwincie cienką 
warstwą pasty miedziowej (nr zamówieniowy ROPA 017159, tubka 100 gr.).Wskazówka!
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Podczas montażu śruby o drobnym gwincie M 24 należy dokręcić momentem 1000 Nm. 
Śruba M 24 przytrzymuje walec przy płycie mocującej łożysko przy pomocy tulei. Śruba 
imbusowa M 12 przechodzi przez otwór w płycie mocującej łożysko do zabezpieczenia 
chroniącego przed obróceniem łożyska walca.

Kołnierz eksploatacyjny jest wymagany w dwóch wersjach: 
Kołnierz ekspl. nr katalogowy ROPA  101235  dla walców z gwintem prawoskrętnym  

(bez specjalnego oznaczenia)
Kołnierz ekspl. nr katalogowy ROPA 101230  dla walców lewoskrętnych 

(oznaczenie: 2 nacięcia)

7.11.5 Wymiana kołnierza eksploatacyjnego
Odstęp pomiędzy dwoma kołnierzami eksploatacyjnymi wynosi w nowej maszynie ok. 
0,5 mm. W przypadku zwiększenia odstępu na przejściu do kolejnej taśmy zaczepia 
się więcej trawy, chwastów, liści buraków itp. ROPA zaleca wymianę kołnierzy 
eksploatacyjnych w przypadku, kiedy odstęp będzie wynosił 2-3 mm. Wymiana jest 
bardzo prosta. W trakcie wymiany kołnierzy nie ulegają zmianie ustawienia łożysk 
wałeczkowo-stożkowych, ponieważ znajdują się one za kołnierzem.
W celu wymiany odkręcić tylko śruby mocujące kołnierza eksploatacyjnego. 
W przypadku wkręcenia śrub mocujących do gwintu następuje jednoczesne wypchnięcie 
kołnierza eksploatacyjnego.

 Zabezpieczenie przed obracaniem łożyska walca czyszczącego
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Beim Einbau der Förderwalzen ist darauf zu achten, dass die Windungen der
Walzen nicht in einer Flucht sind. Die Windungen der Walzen sollen mittig zu-
einander versetzt laufen.
� Alle Stellringe der vorderen Walzenlager sind entgegengesetzt zur Walzen-

drehrichtung angezogen.
� Alle Polyamid-Steckkupplungen sind einzufetten, bevor sie auf die Kupplungs-

klauen aufgeschoben werden. Außerdem ist vor der Montage ein neuer
O-Ring in die Kupplungsklaue einzulegen.

� Die vier M12x80-Innensechskantschrauben, mit denen die Polyamid-Steck-
kupplungen in die Walzen eingeschraubt sind, sind mit Loctite 270
Schraubensicherung zu versehen.

9.7.3 Aus- und Einbau Konuswalze und Zwickwalzen
Die Konuswalzen sind außen direkt auf den jeweiligen Antriebsmotor aufgesteckt
(Steckkupplung). Die Zwickwalzen sind auf das 4-fach-Zwickwalzengetriebe auf-
gesteckt (Steckkupplung). Um Konuswalze oder Zwickwalzen auszubauen, neh-
men Sie die Schutzkappe über der Zentralschmierleitung ab und drehen zuerst
die darunterliegende Feingewindeschraube M24 heraus (innen an der Walzen-
lagerung), abschließend die Innensechskantschraube M12.
Alle M24-Feingewindeschrauben sind mit einem Rechtsgewinde (!) versehen.
Das Anziehdrehmoment beträgt 1000 Nm. Sie sind nicht mit flüssiger Schrau-
bensicherung (Loctite) gesichert.

Hinweis! Vor dem Einbau ist das Gewinde der Feingewindeschrauben dünn mit Kupferpaste
(ROPA Bestell-Nummer 017159) einzustreichen.

Beim Einbau sind die Feingewindeschrauben M24 mit einem Drehmoment von
1000 Nm festzuziehen. Die Sechskantschraube M24 hält mit einer Buchse die
Walze an der Lagerhalteplatte fest. Die Innensechskantschraube M12 geht durch
eine Bohrung der Lagerhalteplatte in die Verdrehsicherung des Walzenlagers.

Verdrehsicherung
Art.Nr. 101231

Konuswalze oder
Zwickwalzen

M 12*16 Inbusschraube D912 Stahl 10.9 Art.Nr. 414436
Loctite 270 und mit 145 Nm festziehen

Sicherheitsscheibe S 12 Zn Art.Nr. 418105

Schraube M 24*1.5*90 (Schmierbohrung) Art.Nr. 101004 mit 1000
Nm festziehen

Verdrehsicherung Zwickwalzenlagerung

Hier mindestens 0,2 – 0,5 mm
Spiel einhalten!
Keinesfalls spielfrei einbauen !!!

Kołnierz eksploatacyjny

Tutaj zachować luz promieniowy min. 0,2 - 0,5 mm! 
Tuteja musi mieć luz w otworze!  
Nie może kleszczyć !!!

M12*16 Śruba imbusowa D912 stal 10.9  
Nr kat. 414436; użyć Loctite 270
Dokręcić momentem 145 Nm

Śruba mocująca

Śruba z drobnym gwintem M24 z otworem do smarowania, nr kat. 101004, 
Dokręcić momentem 1000 Nm

Śruba mocująca kołnierza eksploatacyjnego

Walec stożkowe lub 
walec czyszczący

Zabezp. przed obracaniem 
Nr. kat. 101231

Tarcza zabezpiecząjaca S 12Zn, nr kat. 418105
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Podczas demontażu lub montażu walców należy przestrzegać następujących 
wskazówek, które dotyczą wszystkich walców:
–	 Wszystkie śruby imbusowe M12 zabezpieczające przed obróceniem posiadają 

specjalną podkładkę zabezpieczającą (S12). Podkładkę (nr katalogowy ROPA 
418105) należy wymieniać w przypadku każdorazowego poluzowywania lub 
wykręcania śruby imbusowej. Dodatkowo należy posmarować śrubę imbusową 
płynnym środkiem do zabezpieczania śrub np. Loctite 270. Śrubę imbusową 
(M12) należy dokręcić momentem 145 Nm.

− Wszystkie złączki poliamidowe należy posmarować przed ich nasunięciem na 
kły sprzęgłowe. Poza tym należy włożyć do kła sprzęgłowego nowy pierścień 
uszczelniający.

− Cztery śruby imbusowe M 12 x 80, którymi złączki poliamidowe są wkręcone do 
walców, należy posmarować środkiem do zabezpieczania śrub Loctite 270.

W celu zagwarantowania równomiernego zużycia walców należy walce czyszczące 
montować w razie potrzeby w każdorazowo inną część boczną stołu podbierającego; 
walce czyszczące należy przy tym wymieniać na krzyż.

7.11.6 Montaż/ustawianie łożysk walców czyszczących lub walca stożkowego
Do montażu lub ustawiania łożysk (ustawiane łożyska wałeczkowo-stożkowe) 
znajdujących się na końcach walców czyszczących lub walca stożkowego konieczne 
jest użycie specjalnego narzędzia. To narzędzie można zamówić w firmie ROPA pod 
numerem katalogowym 018156. Tego rodzaju prace są jednak rzadko konieczne.

Wskazówka dotyczące demontażu walca stożkowego: 
Aby móc odpowiednio wysoko podnieść walec stożkowy, dzięki czemu będzie można 
wyciągnąć go ze złączki, konieczne jest niewielkie przechylenie silnika napędowego. 
Silnik można przechylić po poluzowaniu 4 śrub mocujących silnika i trzech przewodów 
hydraulicznych.

Wskazówka dotycząca demontażu walca czyszczącego: 
Aby wyciągnąć walec czyszczący ze stołu podbierającego, należy go podnieść 
przez płyty mocujące łożysko. Najprościej można to zrobić przy użyciu samodzielnie 
wykonanego haka do podnoszenia, który należy podłożyć pod walec. Każdy walec 
waży około 118 kg. Podniesiony walec będzie nieco zahaczał o kieł sprzęgłowy. Lekko 
uderzając w kierunku osiowym na zwój walca można ściągnąć go z kła sprzęgłowego.
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7.12 Zgarniacz pozostałości z podbierakiem 
Zgarniacz pozostałości z podbierakiem (gumowa tarcza) nie wymaga większych prac 
związanych z konserwacją. Wystarczy oczyścić hydraulicznie poruszane części z 
większych zanieczyszczeń i co jakiś czas smarować smarem rurę teleskopową. 

W przypadku maszyn od roku produkcji 2007 luz na rurze teleskopowej między 
zewnętrzną i wewnętrzną rurą można ustawiać w następujący sposób:
− Odkręcić 4 nakrętki kontrujące na śrubach mocujących z prawej strony i cztery 

nakrętki na dole.
− Wkręcić śruby mocujące na tyle, aby uzyskać żądany luz.
− Dokręcić nakrętki kontrujące.

Zgarniacz  
pozostałości

Końcówka

Śruby mocujące
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7.13 Pas denny
Rolki prowadzące pasa dennego (całkiem z przodu na wejściu pasa dennego) są 
wyposażone listwy zgarniające. Listwy zdejmują przyczepioną do pasa ziemię. Śruby 
w listwach zgarniających należy sprawdzać raz w tygodniu i w przypadku zbytniego 
zużycia główek śrub wymienić na nowe. 
Jeżeli główki śrub są zbyt mocno zużyte, to może dojść do poluzowania się listwy 
zgarniającej i opadnięcia jej na pas denny. Dochodzi wtedy do zniszczenia pasa. Tego 
rodzaju uszkodzenia nie są objęte gwarancją ani rękojmiąn.
W razie potrzeby, i zależnie od stopnia zużycia, należy listwy ustawiać lub wymieniać. 
Zależnie od rodzaju podłoża należy obszar pasa dennego-rolek prowadzących 
sprawdzać raz dziennie lub przynajmniej raz w tygodniu, a w przypadku silnego 
zabrudzenia przeczyścić. 
W razie potrzeby odpowiednio naciągnąć łańcuch sitowy pasa dennego.
Pas nie może być naciągnięty zbyt mocno.

Rolka 
prowadząca

Listwa 
zgarniająca
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7.13.1 Naciąganie pasa dennego

Ostrzeżenie! Ryzyko poważnych obrażeń. Pas wolno naciągać wyłącznie przy 
wyłączonym napędzie i wyłączonym silniku. Wyciągnąć kluczyk ze stacyjki i wyłączyć 
centralny układ elektryczny przy pomocy głównego wyłącznika akumulatorów.

Naciągnięcie pasa dennego wolno sprawdzać tylko, kiedy stół podbierający jest 
rozłożony i opuszczony na wysokość roboczą. Codziennie sprawdzać, czy rolki nośne 
w kanale pasa dennego znajdują w dobrym stanie technicznym. Jeżeli rolki w obszarze 
przedniej osi są uszkodzone, mocno zużyte lub ich nie ma, to taśma ociera o oś. 
W efekcie następuje uszkodzenie zawieszenia osi.

Jeżeli zaistnieje konieczność naciągnięcia pasa dennego, to należy poluzować śrubę 
mocującą rolki napinającej (z prawej i lewej strony za przednim kołem, przy dolnej części 
rury ramy) i pociągnąć przy pomocy śruby rolkę napinającą w dół. Uważać na to, aby 
rolki napinające były przesunięte po obu stronach o jednakową odległość.

Śruba napinająca

Ostrzeżenie!
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7.14 Doczyszczanie
Zależnie od wyposażenia maszyna euro-Maus3 posiada układ doczyszczania 
z łańcuchem sitowym lub oczyszczacz z ośmioma walcami czyszczącymi.

7.14.1 Konserwacja doczyszczania z łańcuchem sitowym
Taśma doczyszczająca nie może być zbyt mocno naciągnięta. Jeżeli buraki są 
transportowane na taśmie, musi ona leżeć na niżej osadzonych rolkach nośnych 
po lewej i prawej stronie.

Niżej osadzona 
rolka nośna

Osiągnięta granica zużycia tarcz palcowych

Antriebsräder rechtzeitig tauschen, warten Sie nicht bis die Siebkette überspringt!

7.13.2 Wymiana kół napędowych (tarcz palcowych) pasa dennego
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Ostrzeżenie! Ryzyko bardzo poważnych obrażeń na skutek ruszającej taśmy 
czyszczącej!Taśmę wolno naciągać tylko przy wyłączonym napędzie maszyny i 
wyłączonym silniku. Wyciągnąć kluczyk ze stacyjki i trzymać go w bezpiecznym miejscu 
(najlepiej nosić go przy sobie!) oraz wyłączyć układ elektryczny przy pomocy wyłącznika 
akumulatorów.

− W pierwszej kolejności zdjąć krótki dociskacz gumowej zaślepki. 
W tym celu odkręcić obie śruby sześciokątne.
− W celu naciągnięcia taśmy odkręcić nakrętki kontrujące na obu drążkach 

napinających z prawej i z lewej strony.
− Wkręcić drążki napinające na tyle, ile będzie to potrzebne i ponownie wkręcić 

nakrętki kontrujące.
− Pamiętać o tym, aby drążki napinające był przesunięte po obu stronach o jednakową 

odległość, dzięki czemu taśma będzie naciągnięta równomiernie.
Jak pokazuje doświadczenie, naciągnięcie taśmy należy poprawiać raz w roku.

Ostrzeżenie!
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Oczyszczacz z 8 walcami jest napędzany za pośrednictwem silnika hydraulicznego. 
Poziom oleju w przekładni zębatej czołowej należy sprawdzać raz w tygodniu. Kontrola 
na podstawie wskazań na wzierniku. Jeżeli poziom oleju przekracza środek wziernika, to 
nie ma potrzeby dolewania oleju. Pierwsza wymiana oleju po pierwszych 50 godzinach 
pracy, następne wymiany raz w roku

7.14.2 Konserwacja walców czyszczących w tylnej części maszyny

Niebezpieczeństwo! Ryzyko bardzo poważnych obrażeń podczas ruszania walców 
czyszczących! Wszelkie prace przy oczyszczaczu można przeprowadzać wyłącznie przy 
wyłączonym napędzie maszyny i wyłączonym silniku. Wyciągnąć kluczyk ze stacyjki i 
trzymać go w bezpiecznym miejscu (najlepiej mieć go cały czas przy sobie!). Wyłączyć 
układ elektryczny przy użyciu wyłącznika akumulatorów. Ryzyko upadku! W trakcie 
prac przy oczyszczaczu należy używać zawsze bezpiecznych drabin i podestów lub 
dopuszczonych do użytkowania platform roboczych.

Podczas wymiany oleju należy wykonać następujące czynności:
− Wymiana oleju tylko przy ciepłej przekładni.
− Ustawić pod przekładnią wystarczającej wielkości naczynie.
− Otworzyć śrubę spustową oleju i spuścić stary olej.
− Po spłynięciu oleju włożyć śrubę spustową oleju i dokręcić ją.
− Przez otwór wlewowy nalać świeżego oleju w takiej ilości, aby poziom oleju 
znajdował się w górnym obszarze wziernika.

Zalecany olej przekładniowy: hipoidalny olej przekładniowy zgodny 
z API GL 5  SAE 85W – 90
Ilość: ok. 4,5 litrów
Przy górnym i dolnym zawieszeniu oczyszczacza znajduje się łącznie 6 grzybków 
smarujących. Należy je smarować raz w tygodniu przy użyciu praski smarowniczej.
Demontaż i montaż walców czyszczących w oczyszczaczu jest identyczny z 
demontażem i montażem walców czyszczących w stole podbierającym (patrz strona 
233, stół podbierający).

Śruba spustowa oleju

Otwór wlewowy oleju

Wziernik

Niebez- 
pieczeństwo!
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7.15 Konserwacja wysięgnika wyładowczego

7.15.1 Naciąganie taśmy wysięgnika wyładowczego
W razie takiej potrzeby należy naciągnąć taśmę wysięgnika wyładowczego. Naciąg 
taśmy jest prawidłowy, kiedy przy całkowicie opuszczonym wysięgniku i całkowicie 
rozciągniętym przegubie wysięgnika (wysięgnik na całej długości prawie prosty) zwis 
pustej dolnej części taśmy wynosi między rolkami nośnymi ok. 2 - 3 cm.

W celu naciągnięcia wysięgnika wyładowczego należy wykonać następujące czynności:
− Odkręcić obie śruby mocujące (1) przy rolkach prowadzących z prawej/lewej strony.
− Odkręcić nakrętki (2) na drążkach napinających (3) z lewej/prawej strony na tyle, aby 

można było przesunąć wystarczająco do tyłu rolki prowadzące po obu stronach.
− Zabezpieczyć nakrętki kontrujące (2) na drążku napinającym (3) z lewej/prawej 

strony.
− Dokręcić śruby mocujące (1) rolek nawrotnych z lewej/prawej strony.
− Zwrócić uwagę na to, aby obie trony taśmy były równomiernie naciągnięte.

1

2 3
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7.15.2 Napędy obrotowe ramienia wysięgnika i wysięgnika wyładowczego
Napęd do obracania ramieniem wysięgnika i wysięgnikiem wyładowczym jest 
realizowany hydraulicznie za pośrednictwem dwóch silników hydraulicznych. Silniki 
są zamocowane do przekładni (jeden silnik do jednej przekładni). Każda przekładnia 
napędza za pośrednictwem zębnika własny wieniec zębaty.

Uwaga! Ryzyko bardzo poważnych obrażeń przez ruszające wieńce zębate! Wszelkie 
prace przy napędach ramienia wysięgnika i wysięgnika wyładowczego można 
wykonywać tylko przy wyłączonym silniku. Wyciągnąć kluczyk ze stacyjki i trzymać 
go w bezpiecznym miejscu (najlepiej mieć go przy sobie!). Przy pomocy wyłącznika 
akumulatorów wyłączyć układ elektryczny.  
Ryzyko upadku! W trakcie wszystkich prac przy napędach ramienia wysięgnika 
i wysięgnika wyładowczego używać zawsze bezpiecznych drabin i podestów lub 
dopuszczonej do użytkowania platformy roboczej. W żadnym wypadku nie wolno 
wspinać się po maszynie.

Napęd obrotowy ramienia wysięgnika Napęd obrotowy wysięgnika wyładowczego

Śruba wlewowa oleju

Ölkontrollschraube

Ölablassschraube

Uwaga!

Śruba kontrolna oleju

Śruba spustowa oleju
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Boki zębów wieńców obrotowych do obracania ramienia wysięgnika i wysięgnika 
wyładowczego należy spryskać w razie potrzeby sprayem do wieńców zębatych. Olej w 
przekładni należy wymieniać raz w roku.
W trakcie wymiany należy postępować w następujący sposób:
– Olej wymieniać tylko wtedy, kiedy przekładnia jest ciepła.
– Ustawić pod przekładnią wystarczająco duże naczynie. 
– Odkręcić śrubę spustową oleju i spuścić stary olej.
– Odkręcić także śrubę wlewową oleju lub otworzyć pokrywę zbiornika 

wyrównawczego, dzięki czemu olej wypłynie szybciej.
– Po wypłynięciu oleju wkręcić śrubę spustową oleju.
– W przypadku ramienia wysięgnika wlewać do zbiornika wyrównawczego świeży olej 

do momentu, kiedy jego poziom będzie dochodził tuż pod górną krawędź zbiornika 
wyrównawczego.

– W przypadku wysięgnika wyładowczego nalewać świeży olej do momentu, kiedy 
jego poziom będzie sięgał dolnej krawędzi otworu do kontroli poziomu oleju.

– Wkręcić wszystkie odkręcone wcześniej śruby i zamknąć zbiornik wyrównawczy.

Zbiornik wyrównawczy musi być zawsze napełniony świeżym olejem! W razie potrzeby 
uzupełnić natychmiast poziom oleju.

Zalecane rodzaje olejów: olej przekładniowy, jakość EP,  
Klasa lepkości ISO VG 150 np. MOBIL Mobilgear 629 zgodnie DIN 51517 część 3
Ilość oleju dla ramienia wychylnego: ok. 2,5 litrów
Ilość oleju dla wysięgnika wyładowczego:  ok. 3,5 Liter

Pozostałe prace związane z konserwacją i naprawami przy wieńcu obrotowym  napędzie 
wychylnym może przeprowadzać wyłącznie serwis ROPA lub wyspecjalizowany 
personel, który został do tych prac upoważniony przez firmę Ropa.
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7.16 Drukarka (opcja)
Po dłuższej pracy drukarki, w zależności od jakości papieru i złych warunków pracy, 
konieczne jest w pewnych okolicznościach przeczyszczenie głowicy, czujnika i wałka 
napędowego, szczególnie, kiedyw niektórych miejscach wydruk jest nieczytelny.

– Otworzyć pokrywę papieru i wyciągnąć rolkę.
− Małym pędzelkiem usunąć zabrudzenia na papierze, czujniku oraz krawędzi 

zrywającej.
− Mocno dmuchnąć do wgłębienia na papier w celu usunięcia większych cząsteczek 

kurzu.
− Nasączyć patyczek z watą czystym alkoholem izopropylowym i przeczyścić listwę 

drukującą lub użyć sztyftu lub karty do czyszczenia głowicy drukującej.
– Pozostałe zabrudzenia usunąć przy użyciu patyczka z watą nasączonego  

alkoholem IPA.

Do czyszczenia nie używać ostrych przedmiotów, które mogą uszkodzić głowicę 
drukującą.
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7.17 Układ ogrzewania i wentylacji
W przypadku, kiedy układ ogrzewania i wentylacji nie pracuje z pełną mocą, nawet jeżeli 
kratka nawiewu jest całkowicie otwarta, przyczyny należy szukać najczęściej 
w zapchanych filtrach. 
Z tego powodu należy czyścić zawsze oba filtry.

7.17.1 Filtr nawiewu świeżego powietrza 
Filtr nawiewu świeżego powietrza do kabiny znajduje się po prawej stronie, po 
zewnętrznej stronie tylnej ścianki kabiny kierowcy.

W razie potrzeby filtr należy czyścić w następujący sposób:
− Otworzyć pokrywę.
− Wykręcić śrubę motylkową i wyciągnąć filtr z ramy mocującej.
− Przeczyścić element filtrujący sprężonym powietrzem.
− Włożyć oczyszczony element filtrujący do ramy mocującej i przykręcić śrubą 

motylkową.
− Zamknąć pokrywę.

Element filtrujący należy wymieniać w każdym przypadku raz w roku.

Filtr zasysający 
świeżego powietrza
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7.17.2 Filtr obiegowy powietrza
Filtr obiegowy powietrza znajduje się w dmuchawie pod pokrywą za fotelem kierowcy.

Mata filtrująca w filtrze nawiewu powietrza

Filtr należy czyścić przynajmniej raz w roku sprężonym powietrzem w następujący sposób:
− Zdjąć pokrywę.
− Otworzyć zamknięcia bagnetowe.
− Wyciągnąć matę filtrującą od góry.
− Przedmuchać matę sprężonym powietrzem.
− Włożyć oczyszczoną matę do obudowy.
− Zamontować pokrywę.

7.17.3 Odpływ wody z klimatyzacji

Odpływ wody z klimatyzacji znajduje się w podłodze pod kabiną kierowcy. Regularnie 
sprawdzać, czy woda wypływa na zewnątrz. Jeżeli woda nie wypływa, należy 
przeczyścić odpływ.
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7.18 Unieruchamianie maszyny na dłuższy czas
W przypadku, kiedy maszyna euro-Maus3 nie będzie pracować przez okres od 1 do 
4 tygodni, należy bezwzględnie wyłączyć wyłącznik główny akumulatorów. Dodatkowo 
należy przestawić w szafce centralnego układu elektrycznego przełącznik suwakowy 
S 86, ponieważ zegar czasowy ogrzewania postojowego jest zasilany z akumulatorów 
również w przypadku wyłączenia wyłącznika głównego.

Jeżeli maszyna euro-Maus3 nie będzie pracować dłużej niż 4 tygodnie, to należy 
wykonać następujące czynności:
− Dokładnie umyć maszynę. Unikać w trakcie mycia polewania wodą łożysk i rolek 

nośnych.
− Spuścić wodę z trzech zbiorników sprężonego powietrza.
− Posmarować miejsca wymagające ręcznego smarowania w maszynie.
− Włączyć na przynajmniej 30 minut układ centralnego smarowania przy włączonym 

napędzie maszyny.
− Posmarować smarem wieńce zębate i zębnik.
− Spryskać całą maszynę olejkiem chroniącym przed korozją.
− Uważać na to, aby olej ani smar nie dostały się na opony.
− Posmarować wszystkie tłoczyska i manszety siłowników hydraulicznych.
− Ustawić maszynę w suchym i chronionym przed wpływami atmosferycznymi 

miejscu, najlepiej w hali.
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Uwaga! Ryzyko poparzeń. 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 dużą ilością wody. 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. 

Niebezpieczeństwo! W przypadku, kiedy akumulatory kwasowe będą niefachowo 
ładowane nieodpowiednimi prostownikami lub przy użyciu zbyt wysokich napięć, może 
dojść do zbierania się gazu, który jest bardzo łatwo palny 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 długiej żywotności akumulatorów należy stosować się 
dokładnie do następujących wskazówek:
− Kontrolować poziom cieczy. 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 wartości 1,21 kg/l, akumulatory należy 
doładować. Zalecany prąd ładowania wynosi 1/10 pojemności..

– Głęboko rozładowane akumulatory tworzą siarczan 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..

Niebez- 
pieczeństwo!

Uwaga!
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8 Awarie i pomoc
Operator maszyny jest informowany o awariach lub sytuacjach niebezpiecznych 
optycznie przy pomocy kontrolek na kolorowym terminalu i akustycznie przy pomocy 
sygnałów ostrzegawczych. W sytuacjach niebezpiecznych można zablokować 
poszczególne funkcje maszyny.

8.1 Wyłączniki bezpieczeństwa
Maszyna gwarantuje operatorowi najwyższy poziom bezpieczeństwa, a burakom 
odpowiednią ochronę przed uszkodzeniem. Wyłączniki bezpieczeństwa w kabinie 
blokują poszczególne funkcje maszyny, kiedy operator opuści kabinę. W przypadku, 
kiedy nie będzie możliwości wykonania którejś z funkcji z poziomu kabiny lub włączniki 
są zablokowane, to w pierwszej kolejności należy sprawdzić, czy lewa konsola z 
joystickiem jest opuszczona, podest na tylnej ściance jest podniesiony i czy pokrywa 
komory silnika zamknięta.
W przypadku, kiedy nie ma możliwości usunięcia awarii, należy zapoznać się z 
treścią odpowiednich fragmentów niniejszej instrukcji obsługi dotyczących danych 
lub niedziałających podzespołów. Tam znajdują się wskazówki dotyczące obwodów 
bezpieczeństwa oraz możliwych przyczyn awarii.

Ostrzeżenie! Ryzyko bardzo poważnych obrażeń ciała lub uszkodzeń maszyny. 
W żadnym wypadku nie wolno wyłączać zabezpieczeń, blokad zabezpieczających 
lub obwodów bezpieczeństwa. Może to mieć bardzo poważne skutki. Nie wolno 
przeprowadzać testów działania maszyny, kiedy osoba przeprowadzająca takie testy 
nie będzie całkowicie poinformowana o skutkach takich testów. W trakcie szukania 
przyczyny awarii lub podczas jej usuwania należy w razie potrzeby skorzystać z pomocy 
drugiej, godnej zaufania osoby, która jest na tyle zaznajomiona z maszyną, że może 
natychmiast zatrzymać maszynę w przypadku pojawienia się zagrożenia. W razie 
najmniejszych wątpliwości należy skorzystać z pomocy wyspecjalizowanego personelu 
serwisowego lub skontaktować się z serwisem firmy ROPA. Nie przeprowadzać napraw 
w maszynie, kiedy osoba ją naprawiająca nie będzie dysponowała odpowiednią wiedzą 
fachową ani wystarczającym doświadczeniem.

W przypadku, kiedy operator będzie miał możliwość skontaktowania się drogą radiową 
lub telefoniczną z przedstawicielem handlowym lub z producentem, istnieje możliwość 
przeprowadzenia dokładnej diagnozy przy pomocy specjalnych diagnostycznych 
punktów menu. Z przyczyn bezpieczeństwa poszczególne punkty menu są zablokowane 
dla użytkownika. W przypadku nieprawidłowej obsługi może dojść do groźnych obrażeń 
osób lub poważnych uszkodzeń w maszynie, których skutkiem są drogie naprawy.

Ostrzeżenie!
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8.2 Układ elektryczny

8.2.1 Bezpieczniki topikowe
Bezpieczniki topikowe znajdują się na konsoli radiowej, w konsoli fotela operatora i w 
szafce rozdzielczej centralnego układu elektrycznego z prawej strony na zewnątrz na 
podeście kabiny.
W maszynie euro-Maus3 stosuje się głównie normalnie dostępne w handlu płaskie 
bezpieczniki wtykowe (bezpieczniki topikowe).
Naklejki na wewnętrznej stronie blaszanej osłony oznaczają bezpieczniki. Dodatkowo 
w centralnym układzie elektrycznym znajdują się trzy bezpieczniki automatyczne 
umieszczone na wsporniku bezpiecznika awaryjnego.
Te bezpieczniki nie są zintegrowane z obwodami prądowymi i dlatego można je 
wykorzystać do szukania usterek. W tym celu należy włożyć pasujący bezpiecznik 
automatyczny w miejscu przepalonego bezpiecznika topikowego. W przypadku 
przeciążenia (np. zwarcia) automat wyłącza dopływ prądu. Bezpiecznik uruchamia się 
ponownie po naciśnięciu przycisku na obudowie.

Szafka rodzielcza centr.ukł.elektr. Pokrywa szafki rozdzielczej centr.ukł.elektr.

Bezpieczniki (F 03 do F 29)  
w szafce rozdzielczej centr.ukł.elektr

Bezp.autom. do szukania  
usterek
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Bezpieczniki (F 30 do F 45) w konsoli radiowej

Bezpiecznik (F 47) w skrzynce akumulatorów

Bezpieczniki (F 50 do F 59) w konsoli fotela
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8.2.2 Lista bezpieczników (bezpieczniki topikowe)

W skrzynce akumulatorów znajdują się bezpieczniki główne (bezpieczniki Mega - Fuse )
Bezpiecznik F01 zasila centralny układ elektryczny i konsolę fotela w kabinie, F 02 
konsolę radiową i halogeny robocze. To, czy oba bezpieczniki są sprawne, można 
stwierdzić wyłącznie przy użyciu miernika (miernik przejścia).

Lista bezpieczników topikowych od roku produkcji 2005
Stan 23.06.2006

Nr. Ampery Funkcja Poz. w maszynie
Zasilanie głównego prądu, przykręcane bezpieczniki MEGA Littlefuse

F01 125 Zasilanie centr.ukł.elektr. X1 Skrz.akumulatorów

F02 125 Zasilanie podświetlenia konsoli radiowej Skrz.akumulatorów

W szafce centralnego układu elektrycznego
F03 20 Zacisk 30 MR Daimler Chrysler (A435) W szafce centr.ukł.elek.

Za
ci

sk
 3

0
z 

X1

F04 10 Zacisk 30 ADM2 Daimler Chrysler (A403) W szafce centr.ukł.elek.
F05 15 Zacisk 30 Komputer B (A02) W szafce centr.ukł.elek.
F06 15 Zacisk 30 Komputer B (A02) W szafce centr.ukł.elek.
F07 15 Zacisk 30 Komputer C (A03) W szafce centr.ukł.elek.
F08 15 Zacisk 30 Komputer C (A03) W szafce centr.ukł.elek.
F09 15 Zasilanie napięciowe PWM Wyjścia A21 W szafce centr.ukł.elek.
F10 15 Zasilanie napięciowe PWM Wyjścia A22 W szafce centr.ukł.elek.
F11 15 Zasilanie napięciowe PWM Wyjścia A23 W szafce centr.ukł.elek.
F12 15 Zasilanie napięciowe PWM Wyjścia A24 W szafce centr.ukł.elek.
F13 15 Gniazdko tylne /skrzynki narzędziowej W szafce centr.ukł.elek.
F14 15 Dmuchawa ogrzew.w trybie ogrz.postoj. W szafce centr.ukł.elek.
F15 15 Ogrzewanie postojowe zacisk 30 W szafce centr.ukł.elek.

F16 3
Sterownik kilmatyzacji w trybie ogrzewania 
postojowego

W szafce centr.ukł.elek.

F17 15
Oświetlenia komory silnika, gniazdko 24V,  
lampka ZE

W szafce centr.ukł.elek.
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Nr. Ampery Funkcja Poz. w maszynie
F20 15 Wycieraczki przedniej szyby W szafce centr.ukł.elek.

Za
ci

sk
 

15

F21 15 Dmuchawa ogrzewająca zacisk 15 W szafce centr.ukł.elek.
F22 15 Sprężarka klimat., sprzęgło, pompa wody W szafce centr.ukł.elek.

F23 15
Centralne smarowanie, osuszacz powietrza, 
światło cofania

W szafce centr.ukł.elek.

F24 3 Zacisk 15 alternatory W szafce centr.ukł.elek.
F25 3 Sterownik klimatyzacji zacisk 15 W szafce centr.ukł.elek.
F26 3 Przemiennik nap. 15 V dla czujników W szafce centr.ukł.elek.
F28 7,5 Światło postojowe prawe W szafce centr.ukł.elek.

Od
 

św
iat

eł

F29 7,5 Światło postojowe lewe, podśw.tablicy przyrz. W szafce centr.ukł.elek.
Kabina konsola radiowa

F30 10 Reflektory robocze kamery W kons.radiow. na górze
F31 15 Reflektory robocze - dach na dole W kons.radiow. na górze
F32 15 Reflektory robocze - dach środek W kons.radiow. na górze
F33 15 Reflektory robocze - dach na zewnątrz W kons.radiow. na górze
F34 15 Reflektory robocze - dach z tyłu W kons.radiow. na górze
F35 15 Reflektory robocze oczyszczania, wysięgnika W kons.radiow. na górze
F36 7,5 Reflektory robocze z prawej, z lewej strony W kons.radiow. na górze
F37 7,5 Światła obrysowe W kons.radiow. na górze
F38 7,5 Podgrzew. lusterek / ust.lusterek prawa / lewa str W kons.radiow. na górze

F39 15
Oświetenie wnętrza kabiny, gniazdko 24 V, 
przem.napięcia

W kons.radiow. na górze

F40 7,5 Zacisk 15 RK, system wideo, zegar ogrz.post. W kons.radiow. na górze
F41 7,5 Wycieraczki z lewej strony W kons.radiow. na górze
F42 10 Wycieraczki z prawej strony i z tyłu W kons.radiow. na górze
F43 7,5 Zacisk 30 zegar ogrzew. postojowego W kons.radiow. na górze
F44 5 Zewn.zest.głośnomów., 12 V do centr.ukł.elektr. W kons.radiow. na górze
F45 5 Gniazdka 12 V W kons.radiow. na górze

W konsoli przy fotelu kierowcy
F50 10 Światła ostrzegwacze zacisk 30 W konsoli fotela

Za
ci

sk
 

30
 z

 F
01F51 7,5 Terminal zacisk 30 W konsoli fotela

F52 frei Reserwa zacisk 30 W konsoli fotela
F53 10 Światła mijania W konsoli fotela
F54 10 Światła drogowe W konsoli fotela
F55 10 Fotel pneumatyczny, kompresor W konsoli fotela

Za
ci

sk
 

15

F56 10 Kierowanie tylną osią, włącznik główny W konsoli fotela

F57 10
Przełącznik na kolumnie kierownicy, klakson, 
kierunkowskazy, ster. wycieraczkami, pompka 
do mycia szyb, światła awaryjne zacisk15

W konsoli fotela

F58 frei Rezerwa zacisk 15 W konsoli fotela

F59 7,5
Zacisk 15 cały układ elektroniczny, ESTs, 
terminal, joystick, panel obsł., elektron. siln.

W konsoli fotela

Pozostałe
F47 8 Masa, zegar włącz., ogrzew.postojowe W skrz.akumulatorów
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8.2.3 Bezpieczniki elektroniczne
Bezpieczniki (F 70r do F 116r) są wykonane w postaci samopowracających 
bezpieczników elektronicznych. Kiedy świeci się czerwona dioda (LED) w bezpieczniku, 
to oznacza to przeciążenie bezpiecznika i następuje przerwanie zasilania prądowego do 
podłączonego podzespołu.

Czerwona 
dioda

8.2.4 Lista bezpieczników elektronicznych

Nr. Dla podzespołu Funkcja Pozycja w maszynie
Czujniki pracujące z napięciem 15 V

F70r
B26 Czujnik ciśnienia napędu jezdnego

W szafce centr.ukł.elektr.15 V
B61 Czujnik ciśnienia hamowania hamulc.roboczych

F71r
B20 Czujnik ciśnienia walców podbierających

W szafce centr.ukł.elektr.15 V
B21 Czujnik ciśnienia 4 walców czyszczących

F72r
B22 Czujnik ciśnienia oczyszczania

W szafce centr.ukł.elektr.15 V
B27 Czujnik ciśnienia osi dodatkowej

F73r
B68 Czujnik odciążenia stołu podb. z prawej str. 

W szafce centr.ukł.elektr.15 V
B69 Czujnik odciążenia stołu podb. z lewej str.

F74r
B377 Czujnik ciśnienia paliwa

W szafce centr.ukł.elektr.15 V
B60 Ciśnienie w zbiorniku powietrza sprężonego

F75r B51 Smarowanie przekł.rozdz.pompy W szafce centr.ukł.elektr.15 V
F76r B47 Czujnik prędkości jazdy W szafce centr.ukł.elektr.15 V

F77r
B46 Czujnik poziomu paliwa

W szafce centr.ukł.elektr.15 V
B67 Czujnik ciśnienia odciążenia stołu podb. środek
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Nr. Dla podzesp. Działanie Pozycja w maszynie
Czujniki pracujące z napięciem 8,5 V, zasilanie z A02
F80r B01 Czujnik kąta skrętu kół osi przedniej W szafce centr.ukł.elektr.8,5 V
F81r B02 Czujnik kąta skrętu kół osi tylnej W szafce centr.ukł.elektr.8,5 V

F82r
B08 Czujnik zgarn.pozostałości na bok

W szafce centr.ukł.elektr.8,5 V
B10 Czujnik głębok. stołu podbierającego

F83r B32 Czujnik pedału gazu 2 W szafce centr.ukł.elektr.8,5 V

F84r
B70 Czujnik wysok. zgarniacza pozostałości

W szafce centr.ukł.elektr.8,5 V
B71 Czujnik obrotów wysięgnika wyład.

Czujniki pracujące z napięciem 8,5 V, zasilanie z A03
F85r B09 Czujnik pedału gazu 1 W szafce centr.ukł.elektr.8,5 V
F86r B62 Czujnik obrotów walców podbier. z prawej str. W szafce centr.ukł.elektr.8,5 V
F87r B63 Czujnik obrotów walców podbier. z lewej str. W szafce centr.ukł.elektr.8,5 V
F88r B64 Czujnik obrotów 4 walców czyszcz. z prawej str. W szafce centr.ukł.elektr.8,5 V
F89r B65 Czujnik obrotów 4 walców czyszcz. z lewej str. W szafce centr.ukł.elektr.8,5 V
F90r B66 Czujnik obrotów 8 walców czyszcz. / taśmy sit. W szafce centr.ukł.elektr.8,5 V

F100r 8,5 V dla wytworzenia sygn. fotela kierowcy W konsoli 8,5 V

8.3 Lista przekaźników

Nr. Bezeichnung Pozcyja w maszynie Uwagi Nr kat.

K01
 Przekaźnik 

gł.obciąż. zacisk 15
W centr.ukł.elektr.

Moc 70 A, przekaźnik 
obciążeniowy ukł.elektr.

320099

K03
 Przekaźnik    

kierunkowskazów
Konsola fotela Przerywacz kierunkowsk. 320021

K04
Przekaźnik   mod.

dmuch./
 ogrzew.postoj.

W centr.ukł.elektr. Tylko przy ogrzew.postoj 320154

K06
Przekaźnik
wycieraczek

W centr.ukł.elektr.
Włącza przedni silnik 
wycieraczek

320573

K07
Przekaźnik

centr.smarów.
W centr.ukł.elektr.

Włącza pompę 
centralnego smarowania

320154

K15
Przekaźnik

świateł cofania
W centr.ukł.elektr.

Brzęczyk cofania +
- reflektory

320154

K16
Przekaźnik 

zaworu wodnego
W centr.ukł.elektr., tylko przy
spryskiwaczu

Tryb automat. układu 
wodnego

320154

K17
Przekaźnik 

sterown.klimat. / 
ogrzew.postoj.

W centr.ukł.elektr.
Przełączanie sterownika 
klimat. z zacisku.15 na 
zacisk 30

320154

K19
Przekaźnik

sprężarki klimat.
W centr.ukł.elektr.

Włączanie sprężarki 
klimatyzacji

320154
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8.4 Kolorowy kod okablowania elektrycznego

Kolorowy kod okablowania elektrycznego

brązowy Masa
czerwony Zacisk 30

różowy Zacisk 15
żółty 8,5 Volt

fioletowy 12 Volt
czerwono-żółty 15 Volt

niebieski Przewody sygnalizacyjne cyfrowe (WŁ /WYŁ)
zielony Przewody sygnalizacyjne analogowe (zmienne wartości czujników)
szary Wszystkie światła (odbiornik = żarówka i urz.ostrz.) (brzęczyki „H“ + „E“)
biały Silniki elektr. i okablowanie wewn., pozostałe

pomarańczowy Przewody sterujące do wszystkich zaworów i magnesów (wszystkie „Y“)

K17 K19K16K15K07K06K04K01

Przekaźniki w szafce rozdzielczej centralnego układu elektrycznego
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8.5 Szukanie usterki przy pomocy kolorowego terminalu
Usterki w pracy maszyny są częściowo pokazywane na kolorowym terminalu przy 
pomocy symboli ostrzegawczych.
W przypadku problemów elektrycznych lub elektronicznych uszkodzone podzespoły są 
wyświetlane w postaci nazw tych podzespołów.

Przykład:
 = Problem komunikacji ze sterownikiem 

   komputer EST C (patrz poniższa tabela).
 = Sygnał analogowy w niedozwolonym obszarze.  

   

Na kolorowym terminalu z prawej strony obok symbolu ostrzegawczego pojawia się w 
polu tekstowym informacja, który sygnał czujnika znajduje się obszarze niedozwolonym.

 = Stwierdzono przerwę w przewodzie lub zwarcie. 
   

Z prawej strony obok symbolu ostrzegawczego pojawia się na kolorowym terminalu 
informacja, czy chodzi o przerwany przewód, czy też o zwarcie. 
Dodatkowo pojawia się informacja, którego podzespołu to dotyczy. 

 = wewnętrzny błąd pamięci EEPROM. 
   Błąd podczas wczytywania parametrów.
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8.5.1 Przegląd menu diagnostycznych
Poniżej pokazano rysunki z dostępnymi menu diagnostycznymi na kolorowym terminalu. 
Ułatwiają one personelowi serwisowemu zdiagnozowanie usterki, kiedy po wezwaniu 
przez personel serwisowy zostaną otwarte odpowiednie punkty menu i wyświetlone 
wartości lub symbole zostaną przekazane do personelu serwisowego.

DIN Podzespół Pozycja w maszynie Uwagi Nr art.

A02 EST B
W skrz.centr.ukł.elektr.,
po środ.na górze na pokr.

Komputer B, ukł.kierow.,
ustawianie wysięgnika

320615

A03 EST C
W skrz.centr.ukł.elektr.,
na zewn.na górze na pokr.

Komputer C, napęd 
jezdny, nap.robocze

320615

A07 Terminal W konsoli fotela na górze Kolorowy terminal 320669
A10 Joystick prawy W konsoli fotela, przy CAN 320663

A16
Część obsługowa
Ustawianie maszyny

Na pulpicie z prawej str. Z przełącz. 12 stopn. 320682

A19
Sterownik 
klimatyzacji

W centr.ukł.elektr. na płycie 
bazowej

Regulacja temp. w 
kabinie

320659

A20 Joystick lewy
W konsoli z lewej strony,
podnoszony, przy CAN

320712

A21
Komputer,  
moduł I / O 

W centr.ukł.elektr. przy 
pokrywie, od str.zawias., 
moduł wewn.

Zgarniacz pozostałości 320716

A22
Komputer,  
moduł I / O 

W centr.ukł.elektr. przy 
pokrywie, od str.zawias., 
moduł zewn.

Przekładnia biegów
i blokada dyferencjałów

320716

A23
Komputer,  
moduł I / O 

W centr.ukł.elektr. przy 
pokrywie, od str.zamkn., 
moduł wewn.

Różne funkcje 320716

A24
Komputer,  
moduł I / O 

W centr.ukł.elektr. przy 
pokrywie, od str.zamkn., 
moduł zewn.

Zawór kierunkowy, biegi 
szybke, podpory osi

320716
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Znaczenie kodów usterek 
silnika wysokoprężnego 
jest objaśnione od str. 270.
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8.6 Kody usterek silnika wysokoprężnego Mercedes-Benz
Kody usterek Mercedes-Benz są wysyłane przez komputer ADM2 do kolorowego 
terminalu i tam można je odczytać.

Kody usterek są zgrupowane w obszarach: 
numer SPN /numer  FMI 
Znaczenie SPN/FMI można odczytać wg poniższej listy kodów.

Kody 
usterek

SAE J 1939
SPN/FMI

Kody 
usterek  
ADM2

Znaczenie Pomoc 

45/3 10003 Stały dławik 
MBR_KD

Przerwanie kabla – sprawdzić okablowanie
– sprawdzić dławik pod kątem uszkodzenia

45/4 10004 Stały dławik 
MBR_KD

Zwarcie – sprawdzić okablowanie
– sprawdzić dławik pod kątem uszkodzenia

98/0 10400 Poziom oleju Przepełnienie – spuścić olej przy zbyt dużym poziomie.
–  uwaga: ten problem może pojawić się również, kiedy w PLD-MR został 

sparametryzowany zły typ miski olejowej.

98/1 10401 Poziom oleju Niski poziom oleju – uzupełnić poziom oleju.

98/14 10414 Poziom oleju Bardzo niski poziom 
oleju

– uzupełnić poziom oleju.
–  uwaga: ten problem może pojawić się również, kiedy w PLD-MR został 

sparametryzowany zły typ miski olejowej.

100/1 10501 Ciśnienie oleju Niskie ciśnienie oleju – sprawdzić pompę i obwód oleju.

100/14 10514 Ciśnienie oleju Bardzo niskie ciśn.oleju – sprawdzić pompę i obwód oleju.

110/0 10900 Temperatura 
silnika

Temp. płynu chłodz. za 
wysoka

– sprawdzić poziom płynu chłodz. i obwód chłodzenia.

110/14 10914 Temperatura 
silnika

Temp.płynu chłodz. za 
wysoka

– sprawdzić poziom płynu chłodz. i obwód chłodzenia.

111/1 11001 Poziom płynu 
chłodz. KW_SE

Niski poziom płynu 
chłodz.

– uzupełnić płyn chłodzący
– sprawdzić okablowanie, jeżeli mimo dolanego płynu chłodzącego błąd 

pojawia się dalej.

111/3 11003 Poziom płunu 
chłodz. KW_SE

Przerwanie przewodu – sprawdzić okablowanie
– napięcie musi być większe niż 2,0 V.

111/4 11004 Poziom płunu 
chłodz. KW_SE

Zwarcie – sprawdzić okablowanie

158/0 11100 Zacisk 30 Za wysokie napięcie – sprawdzić napięcie pokładowe
– sprawdzić parametr 2/08 :  24/12 V na zgodność z napięciem pokładowym

158/1 11101 Zacisk 30 Za niskie napięcie – Bordspannung überprüfen
– Parameter 2/08 :  24/12 V-Einsatz auf Übereinstimmung mit Bordspannung 

überprüfen

625/2 12202 CAN doPLD-MR Brak połączenia do
PLD-MR

– sprawdzić okablowanie magistrali CAN silnika
– sprawdzić okablowanie PLD-MR
– sprawdzić parametry przewodzenia PLD-MR i parametr 1/01 komputera 

ADM2 (przewodzenia) na identyczne ustawienie

625/14 12214 CAN do PLD-MR Tryb jednożyłowy
(uszkodzenie MCAN)

– sprawdzić parametry przewodzenia PLD-MR i parametr 1/01 komputera 
ADM2  (przewodzenie) na identyczne ustawienie

629/12 12312 VCU-Intern Wewn. błąd VCU –

8.6.1 Kody usterek wersji diagnostycznej 202
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Kody 
usterek

SAE J 1939
SPN/FMI

Kody 
usterek  
ADM2

Znaczenie Pomoc 

45/3 10003 Stały dławik  
MBR_KD

Przerwanie kabla – sprawdzić okablowanie
– sprawdzić dławik pod kątem uszkodzenia

45/4 10004 Stały dławik 
MBR_KD

Zwarcie do masy – sprawdzić okablowanie
– sprawdzić dławik pod kątem uszkodzenia

98/0 10400 Poziom oleju Przepełnienie – spuścić olej przy zbyt dużym poziomie.
–  uwaga: ten problem może pojawić się również, kiedy w PLD-MR  

został sparametryzowany zły typ miski olejowej.

98/1 10401 Poziom oleju Niski poziom oleju – uzupełnić poziom oleju.

98/14 10414 Poziom oleju Bardzo niski poziom 
oleju

– uzupełnić poziom oleju.
– uwaga: ten problem może pojawić się również, kiedy w PLD-MR 

został sparametryzowany fałszywy typ miski olejowej.

100/1 10501 Ciśnienie oleju Niskie ciśnienie oleju – sprawdzić pompę i obwód oleju.

100/14 10514 Ciśnienie oleju b. niskie ciśn.oleju – sprawdzić pompę i obwód oleju.

110/0 10900 Temp.silnika Temp.płynu chł. 
wysoka

– sprawdzić poziom płynu chłodz. i obwód chłodzenia.

110/14 10914 Temp.silnika Temp.płynu chł.  za 
bardzo wysoka

– sprawdzić poziom płynu chłodz. i obwód chłodzenia.

111/1 11001 Poziom pł.chł. 
KW_SE

Niski poziom pł.chłodz. – uzupełnić płyn chłodzący
– sprawdzić okablowanie, jeżeli mimo dolanego płynu chłodzącego błąd 

pojawia się dalej.

111/3 11003 Poziom pł.chł. 
KW_SE

Przerwany kabel – sprawdzić okablowanie
– napięcie musi być większe niż 2,0 V.

111/4 11004 Poziom pł.chł. 
KW_SE

Zwarcie – sprawdzić okablowanie

158/0 11100 Zacisk 15 Wysokie napięcie – sprawdzić napięcie pokładowe
– sprawdzić parametr 2/08 :  24/12 V na zgodność z napięciem pokładowym

158/1 11101 Zacisk 15 Niskie napięcie – sprawdzić napięcie pokładowe
– sprawdzić parametr 2/08 :  24/12 V na zgodność z napięciem pokładowym

625/2 12202 CAN do PLD-MR Brak połączenia do
PLD-MR

– sprawdzić okablowanie magistrali CAN silnika
– sprawdzić okablowanie PLD-MR
– sprawdzić parametry przewodzenia PLD-MR i parametr 1/01 komputera 

ADM2 (przewodzenia) na identyczne ustawienie

625/14 12214 CAN do PLD-MR Tryb jednożyłowy
(uszkodzony MCAN)

– sprawdzić parametry przewodzenia PLD-MR i parametr 1/01 komputera 
ADM2   (przewodzenie) na identyczne ustawienie

629/12 12312 Wewn.VCU Wewn. błąd VCU –

8.6.2 Kody usterek wersji diagnostycznej 203
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8.6.3 Kody usterek regulacji silnika (PLD-MR) 
Kody błędów 
SAE J 1939 

SPN/FMI

Kody 
błędów 
ADM2

Znaczenie Pomoc

98/2 02517 Czujnik poziomu 
oleju silnik

Zakres pomiarowy 
niewłaściwy

– sprawdzić poziom oleju
– sprawdzić połączenia elektryczne
– sprawdzić czujnik, w razie potrzeby wymienić
– wartość zadana 22 Ohm przy pełnej misce olejowej

98/3 02515 Czujnik poziomu 
oleju silnik

Przekroczony zakres 
pomiarowy

– sprawdzić poziom oleju
– sprawdzić przewód pod kątem przerwania lub zwarcia do UB

– sprawdzić czujnik i w razie potrzeby wymienić
– wartość zadana 22 - 25 Ohm

98/4 02516 Czujnik poziomu 
oleju silnik

Poniżej zakresu 
pomiarowego

– sprawdzić poziom oleju
– sprawdzić przewód pod kątem zwarcia do masy
– sprawdzić czujnik i w razie portzeby wymienić
– wartość zadana 22 - 25 Ohm

98/5 02509 Czujnik poziomu 
oleju silnik

Przerwany kabel – sprawdzić poziom oleju
– sprawdzić przewód pod kątem przerwania

100/2 11617 Czujnik ciśnienia 
oleju silnik

Zakres pomiarowy 
niewłaściwy

– sprawdzić poziom oleju
– sprawdzić przewód pod kątem przerwania

100/3 11615 Czujnik ciśnienia 
oleju silnik

Przekroczony zakres 
pomiarowy

– sprawdzić czujnik, w razie potrzeby wymienić
– sprawdzić przewód pod kątem przerwania lub zwarcia do UB

100/4 11616 Czujnik ciśnienia 
oleju silnik

Poniżej zakresu 
pomiarowego

– sprawdzić czujnik, w razie potrzeby wymienić
– sprawdzić przewód pod kątem zwarcia do masy

102/2 11417 Czujnik ciśnienia 
powietrza łąd.

Zakres pomiarowy 
niewłaściwy

– sprawdzić czujnik, w razie potrzeby wymienić
– sprawdzić przewód pod kątem przerwania

102/3 11415 Czujnik ciśnienia 
powietrza łąd.

Przekroczony zakres 
pomiarowy

– sprawdzić czujnik, w razie potrzeby wymienić
– sprawdzić przewód pod kątem przerwania lub zwarcia do UB

102/4 11416 Czujnik ciśnienia 
powietrza łąd.

Poniżej zakresu 
pomiarowego

– sprawdzić czujnik, w razie potrzeby wymienić
– sprawdzić przewód pod kątem zwarcia do masy

105/3 11215 Czujnik temp.
powietrza ład.

Przekroczony zakres 
pomiarowy

– sprawdzić przewód pod kątem przerwania lub zwarcia do UB

105/4 11216 Czujnik temp.
powietrza ład.

Poniżej zakresu –sprawdzić przewód pod kątem zwarcia do masy

110/3 11515 Czujnik temp.
pł.chłdz.

Przekroczony zakres 
pomiarowy

– sprawdzić czujnik, w razie potrzeby wymienić
– wartość zadana: 2,4 kOhm (21°C)
– sprawdzić przewód pod kątem przerwania lub zwarcia do UB

110/4 11516 Czujnik temp.
pł.chłdz.

Poniżej zakresu 
pomiarowego

– sprawdzić czujnik, w razie potrzeby wymienić
– wartość zadana: 2,4 kOhm (21°C)
– sprawdzić przewód pod kątem zwarcia do masy

158/2 12219 Zacisk 15 Zacisk 15 Roz-
poznanie niezgodności 
z PLD-MR do ADM2

– sprawdzić bezpiecznik 30
– sprawdzić przewód pod kątem przerwania

168/3 07542 Zacisk 30 Za wysokie napięcie – generator lub regulator uszkodzone

168/4 07543 Zacisk 30 Za niskie napięcie – akumulator rozładowany za mocno lub uszkodzony
– generator / regulator /bezpiecznik uszkodzony 

174/3 11115 Czujnik temp. 
paliwa

Poniżej zakresu
pomiarowego

– sprawdzić przewód pod kątem przerwania lub zwarcia do UB

174/4 11116 Czujnik temp. 
paliwa

Poniżej zakresu
pomiarowego

– sprawdzić przewód pod kątem zwarcia do masy

175/3 01015 Czujnik temp. 
oleju

Przekroczony zakres 
pomiarowy

– sprawdzić czujnik, w razie potrzeby wymienić
– wartość zadana: 2,4 kOhm (21°C)
– sprawdzić przewód pod kątem przerwania lub zwarcia do UB
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Kody błędów 
SAE J 1939 

SPN/FMI

Kody 
błędów 
ADM2

Znaczenie Pomoc

175/4 01016 Czujnik temp. 
oleju

Poniżej zakresu 
pomiarowego

– sprawdzić czujnik, w razie potrzeby wymienić
– wartość zadana: 2,4 kOhm (21°C)
– sprawdzić przewód pod kątem zwarcia do UB

190/0 10530 Obroty silnika Poniżej zakresu 
pomiarowego

– poinformować o dozwolonych obrotach
– wykasować pamięć usterek

609/12 01315 Błąd PLD, czujnik 
ciśnie nia atmosf.

Przekroczony zakres 
pomiarowy

– przy usterce 11415 lub 11416 tam popatrzeć
– poza tym próba wartości chwilowych przy wył.silniku na +/-10%

609/12 01316 Błąd PLD, czujnik 
ciśnie nia atmosf.

Poniżej zakresu 
pomiarowego

– przy usterce 11415 lub 11416 tam popatrzeć
– poza tym próba wartości chwilowych przy wył.silniku na +/-10%

609/12 04024 Wewnętrzny błąd Komp.awaryjny 
uszkodz.

– sprawdzić połączenia wtykowe /podzespoły elektr.

609/12 14034D) Wewnętrzny błąd Tranzystor Highside 
Zawór prop. Bank1 
(PVB 1) duży opór

D) = dotyczy tylko wzoru D dla sterowników PLD-MR

609/12 14035D) Wewnętrzny błąd Tranzystor Highside 
Zawór prop. Bank2 
(PVB 2) duży opór

D) = dotyczy tylko wzoru D dla sterowników PLD-MR

609/12 14036D) Wewnętrzny błąd Tranzystor Highside 
Zawór prop. Bank5 
(PVB 5) duży opór

D) = dotyczy tylko wzoru D dla sterowników PLD-MR

609/12 14038 Wewnętrzny błąd Końcówka startera 
wysoki opór 
(gł.gałąź)

609/12 14039 Wewnętrzny błąd Końcówka startera 
niski opór (gł.gałąź lub 
gałąź)

– sprawdzić połączenia wtykowe /podzespoły elektr.

609/12 14041 Wewnętrzny błąd Tranzystor Highside
 zaw.prop. stopiony

– sprawdzić połączenia wtykowe /podzespoły elektr.

609/12 04038 Wewnętrzny błąd Końcówka startera 
wysoki opór (gałąź 
redundantna
/awaryjna)

– kiedy jest błąd 07543, popatrzeć tam
– sprawdzić połączenia wtykowe /podzespoły elektr.

609/12 04040 Wewnętrzny błąd Rozpoznanie poziomu
Uszkodzony starter

– sprawdzić połączenia wtykowe /podzespoły elektr.

609/14 04037 Wewnętrzny błąd Ilość cylindrów 
niezgodna

– sprawdzić połączenia wtykowe /podzespoły elektr.

609/14 04047 Wewnętrzny błąd Pole danych 
uszkodzone

– sprawdzić połączenia wtykowe /podzespoły elektr.

609/14 04048 Wewnętrzny błąd Ilość cylindrów 
niezgodna

– sprawdzić połączenia wtykowe /podzespoły elektr.

609/14 14049 Wewnętrzny błąd Błąd parametryzacji – sprawdzić połączenia wtykowe /podzespoły elektr.

609/14 04050 Wewnętrzny błąd Złe rozpoznanie 
sprzętowe

– sprawdzić połączenia wtykowe /podzespoły elektr.

609/14 04051 Wewnętrzny błąd EEPROM: błąd sumy 
check 1 (CKS1): 
wszystkie inne bloki

– sprawdzić połączenia wtykowe /podzespoły elektr.

609/14 14052 Wewnętrzny błąd EEPROM: błąd sumy 
check 2 (CKS2): bloki 
parametry pojazdu

– sprawdzić połączenia wtykowe /podzespoły elektr.

609/14 24053 Wewnętrzny błąd EEPROM: błąd sumy 
check 3 (CKS3): 
seria blokowa lub 
immobilizer

– sprawdzić połączenia wtykowe /podzespoły elektr.
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609/12 14054 Wewnętrzny błąd Obszar danych CAN 
uszkodzony

– sprawdzić połączenia wtykowe /podzespoły elektr.

625/2 10104 Połączenie CAN Brak połączenia do
CAN

– sprawdzić połączenie CAN do sterownika

625/2 10102 Połączenie CAN Dane CAN 
niewłaściwe

– przeprowadzić kontrolę działania

625/14 10100 Połączenie CAN Przewód CAN_High 
przerwany / zwarty

– sprawdzić CAN pod kątem przerwania przewodu

625/14 10101 Połączenie CAN Przewód CAN_Low 
przerwany / zwarty

– sprawdzić CAN pod kątem przerwania przewodu

625/14 10149 Połączenie CAN Błąd parametr. CAN – sprawdzić parametry, ew. poprawić

636/1 10310 Czujnik wału 
korbowego

Za niski poziom – wyciągnąć czujnik przy wyłączonym silniku i sprawdzić wzrokowo, następnie   
wcisnąć czujnik przy wył. silniku aż do mechanicznego oporu.

636/3 10309 Czujnik wału 
korbowego

Przerwany kabel – sprawdzić przewód i czujnik na przerwanie przewodu, wartość zadana  
1,2 kOhm.

636/4 10308 Czujnik wału 
korbowego

Zwarcie do masy – sprawdzić przewód i czujnik na zwarcie do masy, wartość zadana 1,2 kOhm.

636/7 10311 Czujnik wału 
korbowego

Sygnał KW/NW
Przyporządkowanie 
niewłaściwe

– wyciągnąć oba czujniki i kontrola wzrokowa, potem wcisnąć oba do 
mechanicznego oporu, sprawdzić czujnik KW i czujnik NW na wtyczce N3, 
czy nie zostały zamienione.

636/8 10312 Czujnik wału 
korbowego

Timeout (brak sygnału 
z wału korbowego)

– wyciągnąć czujnik przy wyłączonym silniku i sprawdzić wzrokowo, następnie    
wcisnąć czujnik przy wył. silniku aż do mechanicznego oporu.

636/14 10313 Czujnik wału 
korbowego

Zamiana bieg. na 
czujniku

– podłączyć czujnik prawidłowo we wtyczce PLD-MR.

651/5 15027 Wtrysk
cylinder 1

Błąd sterowania 
zaworem magn. pomp 
wtykowych 
cylinder 1 uszkodzony

– po usunięciu usterek mechanicznych i elektrycznych regulację spokojnego   
biegu ustawić na 0.

651/6 25028 Wtrysk
cylinder 1

Zwarcie zaworu 
magnetycznego pomp 
wtykowych cylinder 1

– sprawdzić przewody doprow. pod kątem zwarcia ze sobą, zwarcie do masy,  
zwarcie do  UB.

– rozłączyć elektryczne połączenia uszkodzonej pompy wtykowej.

651/7 15026 Wtrysk
cylinder 1

Rozpoznanie sygnału
zaworu magn.pomp 
wtyk. brak sygnału
cylinder 1

– po usunięciu usterek mechanicznych i elektrycznych regulację spokojnego   
biegu ustawić na 0. 

651/12 09044 Wtrysk
cylinder 1

Ogranicznik reg.spok.
biegu. Cylinder1
cylinder 1

– po usunięciu usterek mechanicznych i elektrycznych regulację spokojnego   
biegu ustawić na 0. 

651/14 09045 Wtrysk
cylinder 1

Ogranicznik 
wyrównania 
pojedyncz. cylindra
cylinder 1

– po usunięciu usterek mechanicznych i elektrycznych regulację spokojnego   
biegu ustawić na 0. 

652/5 15127 Wtrysk
cylinder 2

Błąd sterowania 
zaworem magn. pomp 
wtykowych 
cylinder 2 uszkodzony

– po usunięciu usterek mechanicznych i elektrycznych regulację spokojnego   
biegu ustawić na 0. 

652/6 25128 Wtrysk
cylinder 2

Zwarcie zaworu 
magnetycznego pomp 
wtykowych cylinder 2

– sprawdzić przewody doprow. pod kątem zwarcia ze sobą, zwarcie do masy, 
zwarcie do UB.

– rozłączyć elektryczne połączenia uszkodzonej pompy wtykowej.

652/7 15126 Wtrysk
cylinder 2

Rozpoznanie sygnału
zaworu magn.pomp 
wtyk. brak sygnału
cylinder 2

– po usunięciu usterek mechanicznych i elektrycznych regulację spokojnego   
biegu ustawić na 0. 

652/12 09144 Wtrysk
cylinder 2

Ogranicznik reg.spok.
biegu.
cylinder 2

– po usunięciu usterek mechanicznych i elektrycznych regulację spokojnego   
biegu ustawić na 0. 

652/14 09145 Wtrysk
cylinder 2

Ogranicznik 
wyrównania 
pojedyncz. cylindra
cylinder 2

– po usunięciu usterek mechanicznych i elektrycznych regulację spokojnego   
biegu ustawić na 0. 
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653/5 15227 Wtrysk
cylinder 3

Błąd sterowania 
zaworem magn. pomp 
wtykowych cylinder 3 
uszkodzony

– po usunięciu usterek mechanicznych i elektrycznych regulację spokojnego  
biegu ustawić na 0.

653/6 25228 Wtrysk
cylinder 3

Zwarcie zaworu 
magnetycznego pomp 
wtykowych cylinder 3

– sprawdzić przewody doprow. pod kątem zwarcia ze sobą, zwarcie do masy,  
zwarcie do UB.

– rozłączyć elektryczne połączenia uszkodzonej pompy wtykowej.

653/7 15226 Wtrysk
cylinder 3

Rozpoznanie sygnału
zaworu magn.pomp 
wtyk. brak sygnału
cylinder 3

– po usunięciu usterek mechanicznych i elektrycznych regulację spokojnego  
biegu ustawić na 0.

653/12 09244 Wtrysk
cylinder 3

Ogranicznik reg.spok.
biegu. cylinder 3

– po usunięciu usterek mechanicznych i elektrycznych regulację spokojnego  
biegu ustawić na 0.

653/14 09245 Wtrysk
cylinder 3

Ogranicznik 
wyrównania 
pojedyncz. cylindra
cylinder 3

– po usunięciu usterek mechanicznych i elektrycznych regulację spokojnego  
biegu ustawić na 0.

654/5 15327 Wtrysk
cylinder 4

Błąd sterowania 
zaworem magn. pomp 
wtykowych cylinder 4 
uszkodzony

– po usunięciu usterek mechanicznych i elektrycznych regulację spokojnego  
biegu ustawić na 0.

654/6 255328 Wtrysk
cylinder 4

Zwarcie zaworu 
magnetycznego pomp 
wtykowych cylinder 4

– sprawdzić przewody doprow. pod kątem zwarcia ze sobą, zwarcie do masy,  
zwarcie do UB.

– rozłączyć elektryczne połączenia uszkodzonej pompy wtykowej.

654/7 15326 Wtrysk
cylinder 4

Rozpoznanie sygnału
zaworu magn.pomp 
wtyk. brak sygnału
 cylinder 4

– po usunięciu usterek mechanicznych i elektrycznych regulację spokojnego  
biegu ustawić na 0.

655/12 09344 Wtrysk
cylinder 4

Ogranicznik reg.spok.
biegu. cylinder 4

– po usunięciu usterek mechanicznych i elektrycznych regulację spokojnego  
biegu ustawić na 0.

655/14 09345 Wtrysk
cylinder 4

Ogranicznik 
wyrównania 
pojedyncz. cylindra 
cylinder 4

– po usunięciu usterek mechanicznych i elektrycznych regulację spokojnego  
biegu ustawić na 0.

655/5 15427 Wtrysk
cylinder 5

Błąd sterowania 
zaworem magn. pomp 
wtykowych 
cylinder 5 uszkodzony

– po usunięciu usterek mechanicznych i elektrycznych regulację spokojnego  
biegu ustawić na 0.

655/6 25428 Wtrysk
cylinder 5

Zwarcie zaworu 
magnetycznego pomp 
wtykowych cylinder 5

– sprawdzić przewody doprow. pod kątem zwarcia ze sobą, zwarcie do masy,  
zwarcie do UB.

– rozłączyć elektryczne połączenia uszkodzonej pompy wtykowej.

655/7 15426 Wtrysk
cylinder 5

Rozpoznanie sygnału
zaworu magn.pomp 
wtyk. brak sygnału
cylinder 5

– po usunięciu usterek mechanicznych i elektrycznych regulację spokojnego  
biegu ustawić na 0.

655/12 09444 Wtrysk
cylinder 5

Ogranicznik reg.spok.
biegu. Cylinder 5

– po usunięciu usterek mechanicznych i elektrycznych regulację spokojnego  
biegu ustawić na 0.

655/14 09445 Wtrysk
cylinder 5

Ogranicznik 
wyrównania 
pojedyncz. cylindra, 
cylinder 5

– po usunięciu usterek mechanicznych i elektrycznych regulację spokojnego  
biegu ustawić na 0.

656/5 15527 Wtrysk
cylinder 6

Błąd sterowania 
zaworem magn. pomp 
wtykowych 
cylinder 6 uszkodzony

– po usunięciu usterek mechanicznych i elektrycznych regulację spokojnego  
biegu ustawić na 0.

656/6 25528 Wtrysk
cylinder 6

Zwarcie zaworu 
magnetycznego pomp 
wtykowych cylinder 6

– sprawdzić przewody doprow. pod kątem zwarcia ze sobą, zwarcie do masy,  
zwarcie do UB.

– rozłączyć elektryczne połączenia uszkodzonej pompy wtykowej.

656/7 15526 Wtrysk
cylinder 6

Rozpoznanie sygnału
zaworu magn.pomp 
wtyk. brak sygnału
cylinder 6

– po usunięciu usterek mechanicznych i elektrycznych regulację spokojnego  
biegu ustawić na 0.
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656/12 09544 Wtrysk
cylinder 6

Ogranicznik regulatora 
spokojnego biegu 
cylinder 6

– po usunięciu usterek mechanicznych i elektrycznych regulację spokojnego  
biegu ustawić na 0.

656/14 09545 Wtrysk
cylinder 6

Ogranicznik 
wyrównania 
pojedyncz.cylindra
cylinder 6

– po usunięciu usterek mechanicznych i elektrycznych regulację spokojnego  
biegu ustawić na 0.

657/5 15627 Wtrysk
cylinder 7

Błąd sterowania 
zaworem magn. pomp 
wtykowych 
cylinder 7 uszkodzony

– po usunięciu usterek mechanicznych i elektrycznych regulację spokojnego  
biegu ustawić na 0.

657/6 25628 Wtrysk
cylinder 7

Zwarcie zaworu 
magnetycznego pomp 
wtykowych cylinder 7

– sprawdzić przewody doprow. pod kątem zwarcia ze sobą, zwarcie do  
masy,zwarcie do UB.

– rozłączyć elektryczne połączenia uszkodzonej pompy wtykowej.

657/7 15626 Wtrysk
cylinder 7

Rozpoznanie sygnału 
zaworu magn.pomp 
wtyk. brak sygnału
cylinder 7

– po usunięciu usterek mechanicznych i elektrycznych regulację spokojnego  
biegu ustawić na 0.

657/12 09644 Wtrysk
cylinder 7

Ogranicznik reg.
spok.biegu. cylinder 7
cylinder 7

– po usunięciu usterek mechanicznych i elektrycznych regulację spokojnego  
biegu ustawić na 0.

657/14 09645 Wtrysk
cylinder 7

Ogranicznik 
wyrównania 
pojedyncz. cylindra
cylinder 7

– po usunięciu usterek mechanicznych i elektrycznych regulację spokojnego  
biegu ustawić na 0.

658/5 15727 Wtrysk
cylinder 8

Błąd sterowania 
zaworem magnet. 
pomp wtyk. cylinder 8 
uszkodzony

– po usunięciu usterek mechanicznych i elektrycznych regulację spokojnego  
biegu ustawić na 0.

658/6 25728 Wtrysk
cylinder 8

Zwarcie2 zaworu 
magn. pompy wtyk. 
cylinder 8

– sprawdzić przewody doprow. pod kątem zwarcia ze sobą, zwarcie do  
masy,zwarcie do UB.

– rozłączyć elektryczne połączenia uszkodzonej pompy wtykowej.

658/7 15726 Wtrysk
cylinder 8

Rozpoznanie sygnału 
zawór magn.pomp 
wtyk. brak sygnału
cylinder 8

– po usunięciu usterek mechanicznych i elektrycznych regulację spokojnego  
biegu ustawić na 0.

658/12 09744 Wtrysk
cylinder 8

Ogranicznik regulatora 
spokojnego powietrza 
cylinder 8

– po usunięciu usterek mechanicznych i elektrycznych regulację spokojnego  
biegu ustawić na 0.

658/14 09745 Wtrysk
cylinder 8

Ogranicznik 
wyrównania  
pojedyncz. cylindra
cylinder 8

– po usunięciu usterek mechanicznych i elektrycznych regulację spokojnego  
biegu ustawić na 0.

677/3 18005 Przekaźnik uruch. 
(z PLD-MR)

Sterowanie starterem: 
przekaźnik uruch. 
zasilany prądem z 
zewnątrz

– sprawdzić przewód do przekaźnika uruch. na zwarcie do UB.
– sprawdzić przekaźnik uruch., w razie potrzeby wymienić.
– połączyć ponownie przewody elektryczne.

677/5 18009 Przekaźnik uruch. 
(z PLD-MR)

Sterowanie starterem: 
przerwany kabel

– zdjąć przewody z zacisków akumulatora
– sprawdzić przewód do przekaźnika uruch. na przerwany kabel.
– sprawdzić przekaźnik uruch., w razie potrzeby wymienić.

677/6 18008 Przekaźnik uruch. 
(z PLD-MR)

Sterowanie starterem: 
zwarcie do masy

– sprawdzić przewód do przekaźnika uruch. na przerwany kabel.
– sprawdzić przekaźnik uruch., w razie potrzeby wymienić.

677/7 18086 Przekaźnik uruch. 
(z PLD-MR)

Sterowanie starterem: 
starter nie wskakuje

– sprawdzić starter elektrycznie i mechanicznie.
– przeprowadzić kontrolę działania.

677/14 18033 Przekaźnik uruch. 
(z PLD-MR)

Sterowanie starterem: 
Przekaźnik uruch. 
kleszczy

– sprawdzić przekaźnik uruch., w razie potrzeby wymienić.
– przeprowadzić kontrolę działania.
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Kody błędów 
SAE J 1939 

SPN/FMI

Kody 
błędów 
ADM2

Znaczenie Pomoc

698/5 17309 PWM Sterownik 2: 
Zawór proporc.2: 
sterowanie 
stałym dławikiem 
hamulca silniko-
wego (MBR-KD)

Przewód Low Side ze 
zwarciem do masy 
Wskazówka: sterownik 
PLD - MR źle 
sparametryzowany / 
Zwarcie do masy

– sprawdzić parametryzację: parametr 7 musi być ustawiony na NIEAKTYWNY, 
w przeciwnym wypadku zapis danych niewłaściwy

– jeżeli parametr prawidłowy, sprawdzić przewód na zwarcie  zg. z badaniem 
masy.

– jeżeli parametr niewłaściwy, ponownie przeprowadzić parametryzację  
sterownika.

698/6 17306 PWM Sterownik 
2: Zawór proporc. 
2: sterowanie 
stałym dławikiem 
hamulca silniko-
wego (MBR-KD)

Przewód Low Side ze 
zwarciem do masy 
Wskazówka: sterownik 
PLD - MR źle 
sparametryzowany 
/Zwarcie do masy

– Sprawdzić parametryzację: parametr 7 musi być ustawiony na 
NIEAKTYWNY, w przeciwnym wypadku zapis danych niewłaściwy

– jeżeli parametr prawidłowy, sprawdzić przewód na zwarcie2  zg. z badaniem  
masy.

– jeżeli parametr niewłaściwy, ponownie przeprowadzić parametryzację  
sterownika.

723/3 10409 Czujnik wału 
krzywkowego

Przerwanie kabla – Sprawdzić przewód i czujnik na przerwę w kablu z wartością zadaną 1,2 
kOhm.

723/4 10408 Czujnik wału 
krzywkowego

Zwarcie do masy – Sprawdzić przewód i czujnik na przerwę w kablu z wartością zadaną 1,2 
kOhm. 

723/8 10412 Czujnik wału 
krzywkowego

Timeout (brak sygnału
z wału krzywkowego)

– Wyciągnąć czujnik przy wyłączonym silniku i sprawdzić wzrokowo, następnie
– wcisnąć czujnik przy wył. silnika aż do mechanicznego oporu.

723/14 10413 Czujnik wału 
krzywkowego

Zmiana biegunów na 
czujniku

– Podłączyć czujnik prawidłowo we wtyczce PLD-MR.
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Uwaga! Ryzyko uszkodzenia układu elektrycznego i elektronicznego w maszynie. 
Głównego wyłącznika akumulatorów nie wolno wyłączać, kiedy maszyna pracuje a 
zapłon jest włączony.

8.8 Uruchamianie z obcego źródła i ładowanie akumulatorów

Jeżeli istnieje potrzeba uruchomienia euro-Maus3 z obcego źródła, to do tego celu 
nie wolno użyć w żadnym przypadku prostownika lub startera połączonego z siecią lub 
generatorem, ponieważ w przypadku ich użycia dojdzie do nieodwracalnych uszkodzeń 
w układach elektronicznych maszyny euro-Maus3.  
Do uruchamiania z obcego źródła można wykorzystywać wyłącznie inne pojazdy 
z napięciem pokładowym 24 V lub akumulatory samochodowe o napięciu 24 V i 
wystarczającej pojemności.

Uwaga! W żadnym wypadku nie wolno używać do uruchamiania maszyny euro-Maus3 
prostowników szybkoładujących i połączonych z siecią starterów. Szkody wynikające 
z powstałych przepięć, których przyczyną jest użycie niedozwolonych prostowników i 
starterów, nie są objęte gwarancją. W przypadku tego rodzaju uszkodzeń nie przysługuje 
również prawo do napraw z tytułu rękojmi.  

8.7 Główny wyłącznik akumulatorówr
Układ elektryczny można odłączyć całkowicie od akumulatorów przy pomocy głównego 
wyłącznika akumulatorów. Dzieje się tak tylko wtedy, kiedy dodatkowo nastąpi 
przesunięcie przełącznika przesuwnego F47 w centralnym układzie elektrycznym. 
Wyłącznik główny znajduje się po lewej stronie pojazdu w otworze pokrywy pomiędzy 
drabinką wejściową i skrzynką akumulatorów.

Główny wyłącznik akumulatorów

Uwaga!
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Przy ładowaniu akumulatorów należy zdjąć zacisk z bieguna dodatniego i wyłączyć 
główny wyłącznik akumulatorów. Do ładowania akumulatora wolno stosować wyłącznie 
normalne prostowniki. Użycie prostowników szybkoładujących jest absolutnie 
zabronione!
Prąd ładowania nie może przekraczać maks. 1/10 pojemności znamionowej 
akumulatora.

Ponieważ w przeszłości często dochodziło do uszkodzeń wskutek niewłaściwego 
ładowania akumulatorów lub uruchamiania z obcego źródła, niniejszym informujemy, że 
euro-Maus3 wolno uruchamiać z obcego źródła wyłącznie wg następującej metody:

Uwaga! Ryzyko obrażeń. Bezwzględnie przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa 
producenta akumulatora w trakcie prac z akumulatorami kwasowymi. 

2
4V+
0 II䔠

2
4V+
0 II䔠

2

04V+

2
0

0
2

0

0
2

Uwaga!
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Pomoc podczas uruchamiania silnika
– Używać wolno wyłącznie znormalizowanych kabli rozruchowych o wystarczającym 

przekroju przewodów elektrycznych.
– Używać akumulatorów o takim samym napięciu znamionowym (24 V).
– Zwrócić uwagę na wystarczającą pojemność akumulatora w pomagającym 

pojeździe.
– Wyłączyć silniki w obu pojazdach i wyłączyć zapłon.
– W euro-Maus3 wyłączyć główny wyłącznik akumulatora.
– Pamiętać o tym, aby oba pojazdy nie dotykały się w żadnym miejscu.
– W pierwszej kolejności połączyć biegun ujemny akumulatora pomagającego pojazdu 

z biegunem ujemnym akumulatora w euro-Maus3. Alternatywnie można połączyć 
również niepolakierowane metalowe miejsce przewodzące prąd (np. taśmę masy lub 
blok silnika) w pomagającym pojeździe z podobnym miejscem (taśma masy lub blok 
silnika) w uruchamianej maszynie euro-Maus3. 

– Połączyć biegun dodatni akumulatora w pomagającym pojeździe z biegunem 
dodatnim akumulatora w euro-Maus3. 

– Włączyć wyłącznik akumulatora w euro-Maus3.
– Uruchomić silnik w pomagającym pojeździe i ustawić obroty silnika na średnią 

wartość.
– Uruchomić silnik w euro-Maus3 i pamiętać o tym, aby jedna próba uruchomienia nie 

trwała dłużej niż 15 sekund.
– Przed zdjęciem kabla rozruchowego bezwzględnie wyłączyć silnik w pomagającym 

pojeździe, ponieważ w przeciwnym wypadku mogłoby dojść do uszkodzenia 
układów elektronicznych w tym pojeździe.

– Zdjąć kabel rozruchowy z obu pojazdów w odwrotnej kolejności (najpierw kabel 
dodatni, potem kabel minusowy).

Główny wył. 
akumulatora

euro-Maus3

Pomagający pojazd
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8.10 Holowanie
W przypadku potrzeby holowania maszyny należy bezwzględnie przestrzegać regionalnych 
przepisów dotyczących pojazdu holującego oraz zabezpieczenia holowanego zespołu na 
drogach poblicznych. W każdym przypadku ustawić skrzynię biegów w pozycji neutralnej. 
W tym celu wyłączyć maszynę. Włączyć hamulec parkingowy i dodatkowo zabezpieczyć 
maszynę przed ruszeniem oboma klinami znajdującymi się w komorze silnika przed 
zbiornikiem paliwa przed niezamierzonym ruszeniem.
1. Wyłączyć zasilanie sprężonego powietrza w roboczym układzie pneumatycznym. 

W tym celu przekręcić czerwony zawór odcinający z tworzywa sztucznego (1) nad 
skrzynią biegów poprzecznie do ułożenia przewodu. 

Zawór odcinający otwarty, w celu zamknięcia 
obrócić o 90°.

2. Wyłączyć zasilanie sprężonego powietrza w roboczym układzie pneumatycznym. 
W tym celu przekręcić czerwony zawór odcinający z tworzywa sztucznego (1) nad 
skrzynią biegów poprzecznie do ułożenia przewodu.

8.9 Spawanie przy maszynie
W trakcie prac spawalniczych przy maszynie należy zawsze wyłączyć główny wyłącznik 
akumulatorów. Kabel masy transformatora spawalniczego umieścić jak najbliżej 
spawanego miejsca.

Uwaga! Prace spawalnicze przy maszynie mogą być wykonywane wyłącznie przez 
osoby, które są wystarczająco wykwalifikowane do danego zakresu prac zgodnie z 
regionalnie obowiązującymi przepisami. Prace spawalnicze na częściach nośnych 
lub częściach z funkcjami bezpieczeństwa wolno wykonywać po uzgodnieniu z firmą 
ROPA, pod warunkiem, że jest to dozwolone zgodnie z odpowiednimi obowiązującymi 
przepisami. Wszystkie prace spawalnicze należy przeprowadzać wyłącznie zgodnie 
z obowiązującymi normami i przyjętymi zasadami techniki. Należy pamiętać o 
zwiększonym ryzyku pożaru podczas spawania w pobliżu palnych części lub cieczy 
(paliwo, oleje, smary, opony itd.). ROPA nie obejmuje gwarancją szkód w maszynie 
powstałych na skutek niewłaściwie wykonanych prac spawalniczych.

1

Uwaga!
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Ostrzeżenie! Pojazdem trudno kieruje się przy wyłączonym silniku! Zachować 
szczególną ostrożność, kiedy hamulec nie działa! Do ciągnięcia maszyny euro-Maus3. 
używać pojazdów o wystarczającej skuteczności hamowania. Do holowania należy 
używać elementów holownicznych o wystarczająch rozmiarach. Maszyną euro-Maus3 
nie wolno holować inych pojazdów lub ciągnąć przyczep.

Uruchomienie silnika w maszynie euro-Maus3 poprzez holowanie lub popychanie 
jest niemożliwe.

8.11 Montowanie elementów holowniczych

W celu zamontowania elementów holowniczych (stalowa lina, łańcuch, lina holownicza, 
pętla do holowania, pas itd.) należy postępować w następujący sposób:
Montowanie elementu holowniczego z tyłu maszyny:
– Wychylić zbiornik paliwa na bok.
– Zamocować element holowniczy na tylnym zaczepie holownicznym w taki sposób, 

aby przy maszynie nie uszkodziły się żadne elementy. 

Zaczep holowniczy z tyłu

Drążek włączający

Ostrzeżenie!
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Elementy holownicze umieszczone z przodu pojazdu:
– Podnieść obie części boczne i zabezpieczyć łańcuchami zabezpieczającymi.
– Przez rurę łączącą środkowej ramy stołu podbierającego (ok. 300 mm nad rolkami 

prowadzącymi pasa dennego) wsunąć wystarczająco wytrzymały na obciążenia wał 
(średnica ok. 50 mm) i na obu końcach tego wału wbić elementy holownicze.

Wskazówka! Zawsze zwracać uwagę na wystarczającą wytrzymałość elementów 
holowniczych. Należy pamiętać, że podczas wyciągania pojazdu te elmenty mogą być 
obciążane wielokrotnością normalnego ciężaru pojazdu. Podczas wyciągania pojazdu 
należy poprosić o pomoc doświadczonych specjalistów i używać zawsze wystarczająco 
wytrzymałego i odpornego na duże obciążenia sprzętu i korzystać z pomocy 
doświadczonych osób.

8.12 Ręczne zwalnianie hamulca parkingowego
Aby móc zwolnić hamulec parkingowy, w układzie sprężonego powietrza musi być 
odpowiednie ciśnienie.
W sytuacji awaryjnej można zwolnić hamulec parkingowy ręcznie, nawet kiedy w 
układzie jest zbyt małe ciśnienie. W tym celu należy ręcznie wyłączyć akumulator 
sprężynowy.

Niebezpieczeństwo! Ryzyko utraty życia przez ruszającą maszynę. Przed poluzo-
waniem akumulatora sprężynowego zabezpieczyć maszynę przed ruszeniem pod-
kładając pod koła oba kliny. Prace przy hamulcach w pojeździe może wykonywać 
wyłącznie odpowiednio przeszkolony specjalistyczny personel (np. mechanik samo-
chodowy, mechanik maszyn rolniczych, serwis hamulców itd.) przy dostowaniu się do 
obowiązujących przepisów bezpieczeństwa.

W celu wyłączenia akumulatora sprężynowego odkręcić do oporu śrubę luzującą (1) z 
lewej i prawej strony przy osi przedniej. Śruba luzująca znajduje się z tyłu cylindra.

Tutaj wsunąć wał

Niebez- 
pieczeństwo!

Wskazówka!
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Wyłączanie akumulatora sprężynowego z prawej/lewej strony:
Wyłączyć silnik i zabezpieczyć przed przypadkowym włączniem. Zabezpieczyć pojazd 
przed odjechaniem podkładając pod koła oba kliny.
Kluczem oczkowym 24 odkręcać śrubę luzującą (śruba z łbem sześciokątnym po 
środku cylindra) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (maks. moment 
dokręcania 35 Nm, odcinek ok. 70 mm) do momentu wyczucia silnego oporu.
Akumulatory są poluzowane, a pojazd całkowicie bez hamulców. Pod warunkiem 
przestrzegania odpowiednich przepisów bezpieczeństwa można odholować pojazd do 
najbliższego warsztatu lub na bezpieczne miejsce parkingowe.

Niebezpieczeństwo! Nigdy nie ustawiać pojazdu niezabezpieczonego po odkręceniu 
akumulatorów sprężynowych. Zabezpieczyć pojazd przed odjechaniem poprzez 
podłożenie pod koła odpowiednio dużych klinów. W obszarze widzenia kierowcy 
umieścić rzucający się w oczy napis: „Niebezpieczeństwo! Pojazd bez hamulców! 
Akumulatory sprężynowe są odkręcone“. Kluczyk zapłonowy trzymać w bezpiecznym 
miejscu. 

Prace przy akumulatorach sprężynowych są niebezpieczne i mogą być wykonywane 
wyłącznie przez osoby, które są do tych prac odpowiednio przeszkolone i zaznajomione 
z pracami przy ściśniętych pakietach sprężynowych. 

Ostrzeżenie! Ryzyko poważnych obrażeń przez części wyrzucane z dużą siłą. W 
żadnym wypadku nie wolno otwierać akumulatora sprężynowego przy użyciu siły lub 
w niewłaściwy sposób. Części we wnętrzu akumulatora są naprężone i w przypadku 
niewłaściwego otwarcia mogą poważnie zranić stojące w pobliżu osoby.Maksymalne 
dopuszczalne ciśnienie luzowania 8 bar!

Po zakończeniu napraw akumulatory sprężynowe należy ponownie włączyć wykonując 
następujące czynności:
Kluczem oczkowym 24 wkręcić śruby luzujące (śruba z łbem sześciokątnym po środku 
cylindra) do obudowy w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara przy użyciu 
momentu 30 Nm.

Śruba luzująca

Ostrzeżenie!

Niebez- 
pieczeństwo!
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8.13 Ustawianie hamulców

Prace przy hamulcach pojazdu może wykonywać wyłącznie odpowiednio 
wyszkolony personel (np. mechanik samochodowy, mechanik maszyn 
rolniczych, warsztat zajmujący się serwisowaniem hamulców itd.) pod warunkiem 
przestrzegania obowiązujących przepisów bezpieczeństwa.

Hamulec rozpierający jest wyposażony w automatyczny mechanizm regulacji. Dzięki 
temu nie ma potrzeby ustawiania hamulców.

8.14 Zawory hydrauliczne
Wszystkie zawory hydrauliczne są sterowane elektrycznie. Problemy na zaworach 
magnetycznych można zlokalizować przy pomocy specjalnych kabli kontrolnych, które 
są dostarczane z każdą maszyną. Kable może podłączać do zaworów magnetycznych 
wyłącznie odpowiednie przeszkolony i pouczony personel specjalistyczny.
Kiedy elektrycznie uruchamiany zawór magnetyczny nie będzie pracował, w każdym 
takim przypadku bez wyjątku należy skontaktować się ze specjalistą. W żadnym 
wypadku nie wolno usuwać ewentualnych problemów ze stykaniem w uszkodzonym 
zaworze lub problemów spowodowanych przerwaniem przewodu potrząsając nim. Jeżeli 
w trakcie tego typu próby nastąpi gwałtowne otwarcie zaworu, to może to doprowadzić 
do śmiertelnych obrażeń.

Ostrzeżenie! Szukanie przyczyn awarii i ich usuwanie we wszystkich podzespołach 
układu hydraulicznego jest wyłącznie zadaniem dla odpowiednio wyspecajlizowanego 
personelu. Producent ostrzega przed samodzielnymi próbami napraw lub 
własnoręcznymi testami na zaworach elektromagnetycznych. Jeżeli w trakcie tego 
rodzaju testów lub prób napraw w układzie hydraulicznym pojawi się ciśnienie, to 
może to spowodować niespodziewane ruchy maszyny. W efekcie może dojść do 
zakleszczenia osób lub części ciała lub nawet ich zgniecenia.

Ostrzeżenie!
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W trakcie wszystkich prac w centralnym układzie smarowania należy zachować jak 
najwyższą czystość. W żadnym wypadku brud nie może się przedostać do układu 
smarowania. W przypadku, kiedy zbiornik zapasowy przez nieuwagę zostanie zużyty 
do końca, należy odpowietrzyć pompę smarującą. W tym celu zdjąć przewód główny 
z rozdzielacza głównego i włączyć pompę do momentu, kiedy z przewodu głównego 
nie będzie wypływał czysty smar bez pęcherzyków powietrza. Wkręcić grzybek 
smarujący do wejścia rozdzielacza głównego i tak długo pompować smar ręczną praską 
smarowniczą, aż smar zacznie wychodzić przy łożyskach. Następnie połączyć ponownie 
wszystkie przewody.
W przypadku zablokowania układu przewodów smar jest wypychany na zaworze 
nadciśnieniowym (bezpośrednio na wyjściu przewodu z pompy). W celu usunięcia 
blokady należy wykonać następujące czynności:

8.15 Centralny układ smarowania – odpowietrzanie i usuwanie 
blokad

Zawór nadciśnieniowy

Pompa smarująca Rozdielacz glówny

Podrozdielacz

Smarowanie miejsce
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– Poszukać zablokowanego miejsca w układzie przewodów. Należy zacząć od 
sztywniejszego przewodu ze smarem od pompy smarującej, następnie przez 
rozdzielacz główny (zablokowane miejsce jest sztywniejsze, ponieważ znajduje 
się pod ciśnieniem) i dalej do odpowiedniego podrozdzielacza i stamtąd do 
zablokowanego smarowanego miejsca. Budowę centralnego układu smarującego 
przedstawiono na poniższym schemacie. Szczegółowy schemat znajduje się w 
rozdziale 9. 

– Zdjąć przewód z odbiornika i wkręcić grzybek smarujący do odpowiedniego (pod)- 
rozdzielacza.

– Spróbować usunąć blokadę pompując mocno smar do rozdzielacza przy pomocy 
ręcznej praski smarowniczej z dźwignią.

– Należy zachować następującą kolejność: od pompy smarującej do rozdzielacza 
głównego, stąd do podrozdzielacza itd.

– Po stwierdzeniu, że przewód jest ponownie drożny, połączyć go ponownie z 
odbiornikiem. Sprawdzić drożność wykonując operację dodatkowego smarowania. 

– W przypadku, kiedy opisana tutaj metoda okaże się nieskuteczna, należy 
skontaktować się z najbliższym punktem serwisowym ROPA.

Pompa smarująca pod szafką centralnego układu 
elektrycznego.

Obwód smar. 3 
Oczyszczacz z 8 walcami 
czyszcz (opcja)

Obwód smar. 2 
Stół podbierający

Obwód smar. 1 
Podwozie

Funkcja wyjść na pompie smarującej
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W celu sprawdzenia, czy koło wentylatora klimatyzacji rzeczywiście obraca się 
z maksymalnymi obrotami, można zdjąć na próbę wtyczkę z oznaczeniem (Y 99) 
z pompy hydraulicznej. Po odłączeniu wentylator powinien obracać się z obrotami 
maksymalnymi.
Jeżeli mimo tego wydajność chłodzenia nie uległa zwiększeniu, to maszyna może 
pracować wyłącznie z ograniczonym obciążeniem.

8.16 Tryb awaryjny napędu wentylatora

Y 99
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8.17  Ogrzewanie postojowe (opcja) – postępowanie w razie awarii
W przypadku wystąpienia awarii należy sprawdzić bezpieczniki i połączenia wtyko-
we pod kątem ich stanu i prawidłowego mocowania. Jeżeli to nie doprowadzi do 
usunięcia usterki, należy skontaktować się wraz z podaniem typu ogrzewania posto-
jowego (Thermo 90 ST.25.D 24V) do najbliższego puktnktu serwisowego Webasto 
(www.webasto.com).

Komunikaty o usterkach
Po pojawieniu się usterki na wyświetlaczu zegara włączającego pojawia się odpowiedni 
komunikat o awarii.
Komunikaty na wyświetlaczu zegara włączającego

Ogrzewanie wyłącza się automatycznie = odłączenie awaryjne
Przyczyna Usunięcie
Brak spalania po uruchomieniu i ponownym 
uruchomieniu
Płomień gaśnie w trakcie pracy.

Wyłączyć ogrzewacz i ponownie włączyć. 
Jeżeli urządzenie nie grzeje, skontaktować 
się z serwisem Webasto.

Spadek napięcia przez ponad 20 sekund Sprawdzić bezpieczniki, połączenia 
wtykowe i stan naładowania akumulatora.

Ogrzewacz przegrzewa się z powodu braku/
utraty płynu chłodzącego.

Uzupełnić poziom płynu chłodzącego 
zgodnie z zaleceniami producenta.

Odłączenie z powodu zadziałania 
ogranicznika temperatury (przegrzanie).

Odczekać, kiedy urządzenie się ochłodzi 
i wcisnąć przycisk (1) ogranicznika 
temperatury przed ponownym włączeniem.

F01 Urządzenie nie uruchamia się (po 2 próbach uruchomienia)
F02 Zgaśnięcie płomienia
F03 Zbyt niskie lub zbyt wysokie napięcie
F04 Przedwczesne rozpoznanie płomienia
F05 Przerwa lub zwarcie na czujniku płomienia
F06 Przerwa lub zwarcie na czujniku temperatury
F07 Przerwa lub zwarcie na pompie dozującej
F08 Przerwa lub zwarcie na silniku dmuchawy lub niewłaściwe obroty silnika 

dmuchawy
F09 Przerwa lub zwarcie na świecy żarowej
F10 Przegrzanie
F11 Przerwa lub zwarcie na pompie obiegowej

1
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Miarodajnymi elementami do napełniania są śruby do kontroli poziomu oleju oraz wzierniki! 

W przypadku, kiedy podane rodzaje olejów nie są dostępne, wolno stosować wyłącznie oleje i smary z tabeli olejów zastępczych firmy 

ROPA lub środki, które na podstawie międzynarodowych tabel odpowiedników odpowiadają całkowicie olejom zalecanym przez firmę. 

Podzespół Rodzaj środka smarującego Ilość w l Okresy między
Silnik wysokoprężny
Olej silnikowy np. Mobil Delvac XHP Extra 10W - 40

lub oleje silnikowe zgodne z normą Mercedes-
Benz 228.5

24 - 29
(min-maks)

 co 400 godzin pracy w 
przypadku oleju na-
pędowego FAME / RME 
co 150 godzin pracy

Układ chłodzenia Środek antykorozyjny/ przeciw zamarzaniu 
- 40°
Zgodny z normą MB325.0 u.326.0

ok. 25 co 3 lata

Osie
Oś przednia 
Układ różnicowy
Przekładnia planetarna 2 
sztuki.

Mobil Mobilube HD-A 85W-90 API GL5

ok. 22
w każdej 
ok. 3,5 Raz w rokuOś tylna

Układ różnicowy 
Przekładnia. 2 szt.

ok. 20
ok. 3,5 dla
każdej 
przekładni

Przekładnia walców 
podbierających 2 sztuki
Przekładnia 4 walców 
czyszczących 2 sztuki
Przekładnia 8 walców 
czyszczących

Po ok.  12,9 

Po ok.  2,7 

Po ok.  4,5
Ramię wysięgnika:
Nap.obr. dużego wieńca
Nap.obr. małego wieńca

Olej przekładniowy, jakość EP, klasa 
lepkości ISO VG150 np. Mobil Mobilgear 629 ok. 3,5 

ok. 2,5
Raz w roku
Raz w roku

Przekładnia rozdzielacza ESSO/ATF D 21611 ok. 10 Raz w roku
Przekładnia 4 biegowa Mobil Mobilube SHC LS 75W-90 API GL-5 ok. 12
Układ hydrauliczny ESSO/Mobil UNIVIS N HVLP 46  

Zgody z DIN 51524 Część 3
ok. 190 Raz w roku

Zbiornik paliwa Olej napędowy DIN EN 590 
Ester metylowy oleju rzepakowego (FAME lub 
RME) DIN EN 14214

ok. 1340

Miejsca wymagające  
smarowania

Smar wielozadaniowy NLGI Klasa 2 Zgodnie z planem

9 Listy i tabele /Schematy i wykresy / Potwierdzenia 
przeglądów serwisowych

9.1 Smary, oleje oraz paliwa w euro-Maus3 



9  Listy i tabele/ Schematy i wykresy/ Potwierdzenia  
przeglądów serwisowych

292Rozdział 9 
Listy i tabele/ Schematy i wykresy/  
Potwierdzenia przeglądów serwisowych

9.
2 

Ta
be

la
 p

ra
c 

se
rw

is
ow

yc
h 

w
 e

ur
o-

M
au

s3

Pr
ac

e s
er

wi
so

we
Pr

ze
d 

ro
zp

o-
cz

ęc
iem

 
zb

io
ró

w 
Co

-
dz

ien
ni

e

Po
 

pi
er

ws
zy

ch
 

50
 g

od
zi-

na
ch

 p
ra

cy

In
te

rw
ały

 se
rw

iso
we

W
 ra

zie
 

po
trz

eb
y

Ra
z w

 
ro

ku
Co

 50
 g

od
zin

 
pr

ac
y

Po
 

pi
er

ws
zy

ch
 

40
0 g

od
z. 

pr
ac

y

Co
 40

0
go

dz
in

 
pr

ac
y

Si
ln

ik 
wy

so
ko

pr
ęż

ny
Pa

trz
 te

ż i
ns

tru
kc

ja 
ob

słu
gi 

Me
rce

de
s-B

en
z

Ko
ntr

ola
 po

zio
mu

 ol
eju

X
W

ym
ian

a o
lej

u s
iln

iko
we

go
 i fi

ltra
 po

wi
etr

za
*

X
X*

X*
X*

Ko
ntr

ola
 lu

zu
 za

wo
ro

we
go

, u
sta

wi
ć w

 ra
zie

 po
trz

eb
y 

X*
co

 12
00

 go
dz

.pr
ac

y*
*

X
W

ym
ian

a p
łyn

u c
hło

dz
ąc

eg
o

co
 3 

lat
a

Ko
ntr

ola
 po

zio
mu

 pł
yn

u c
hło

dz
ąc

eg
o, 

ew
. u

zu
pe

łni
ć

X
X

X
X

X
Cz

ys
zc

ze
nie

 ża
luz

ji c
hło

dn
icy

X
W

ym
ian

a g
ł. w

kła
du

 w
 fil

trz
e p

ow
iet

rza
X

X
W

ym
ian

a w
kła

du
 be

zp
. w

 fil
trz

e p
ow

iet
rza

Se
rw

is 
ele

me
ntu

 gł
ów

ne
go

 co
 2 

lat
a l

ub
 po

 5 
ele

me
nc

ie
Ko

ntr
ola

 sz
cz

eln
oś

ci 
i s

tan
u w

sz
ys

tki
ch

 pr
ze

wo
dó

w 
i w

ęż
y

X
X

X
Ko

ntr
ola

 st
an

u p
as

ka
 kl

ino
we

go
 że

br
ow

an
eg

o
X

X
X

W
ym

ian
a p

as
ka

 kl
ino

we
go

 że
br

ow
an

eg
o

pa
trz

 in
str

uk
cja

 ko
ns

er
wa

cji
 si

lni
ka

 M
er

ce
de

s-B
en

z
Pr

ze
kła

dn
ia 

ro
zd

zie
lac

za
 p

om
py

Ko
ntr

ola
 po

zio
mu

 ol
eju

X
X

W
ym

ian
a o

lej
u 

X
X

X
W

ym
ian

a fi
ltra

 za
sy

sa
jąc

eg
o i

 ci
śn

ien
iow

eg
o

X
X

X
Pr

ze
kła

dn
ia 

(s
kr

zy
ni

a b
ieg

ów
)

Ko
ntr

ola
 po

zio
mu

 ol
eju

X
X

W
ym

ian
a o

lej
u

X
X

X

* 
W

 p
rz

yp
ad

ku
 s

to
so

w
an

ia
 b

io
di

es
la

 F
AM

E 
lu

b 
R

M
E 

/ w
ym

ia
na

 o
le

ju
 p

o 
ka

żd
yc

h 
15

0 
go

dz
in

ac
h 

pr
ac

y.

**
 P

rz
yn

aj
m

ni
ej

 ra
z 

w
 ro

ku
 lu

b 
na

jp
óź

ni
ej

 p
o 

ka
żd

yc
h 

12
00

 g
od

zi
na

ch
 p

ra
cy

..



9  Listy i tabele/ Schematy i wykresy/ Potwierdzenia  
przeglądów serwisowych

293 Rozdział 9 
Listy i tabele/ Schematy i wykresy/  

Potwierdzenia przeglądów serwisowych

Pr
ac

e s
er

wi
so

we

Pr
ze

d 
ro

zp
o-

cz
ęc

iem
 

zb
io

ró
w 

Co
-

dz
ien

ni
e

Po
 

pi
er

ws
zy

ch
 

50
 g

od
zi-

na
ch

 p
ra

cy

In
te

rw
ały

 se
rw

iso
we

W
 ra

zie
 

po
trz

eb
y

Ra
z w

 
ro

ku

Co
 50

 
go

dz
in

 
pr

ac
y

Po
 p

ier
ws

zy
ch

 
40

0 g
od

z. 
pr

ac
y

Co
 40

0
go

dz
in

 
pr

ac
y

Os
ie

Ko
ntr

ola
 po

zio
mu

 ol
eju

X
X

W
ym

ian
a o

lej
u

X
X

X
Uk

ład
 h

yd
ra

ul
icz

ny
Cz

ys
zc

ze
nie

 ch
łod

nic
y o

lej
u h

yd
ra

uli
cz

ne
go

X
X

Ko
ntr

ola
 po

zio
mu

 ol
eju

X
W

ym
ian

a o
lej

u h
yd

ra
uli

cz
ne

go
X

X
Cz

ys
zc

ze
nie

 si
t s

są
cy

ch
 w

e w
n. 

zb
ior

nik
a o

lej
u

co
 2 

lat
a

Fil
tr 

ole
ju 

hy
dr

au
lic

zn
eg

o (
2 s

ztu
ki)

W
ym

ian
a w

kła
dó

w
X

X
X

X

W
ym

ian
a k

or
ka

 w
lew

u d
o z

bio
rn

ika
 ol

.hy
dr.

(fil
tr 

na
po

wi
etr

za
jąc

y i
 od

po
wi

etr
za

jąc
y)

co
 2 

lat
a

Ko
ntr

ola
 pr

ze
wo

dó
w 

hy
dr

au
lic

zn
yc

h p
od

 ką
tem

 us
zk

od
ze

ń 
i p

rze
tar

ć
X

X
X

X

Uk
ład

 p
ne

um
at

yc
zn

y
W

ym
ian

a w
kła

du
 w

 os
us

za
cz

u p
ow

iet
rza

co
 20

00
 go

dz
. p

ra
cy

.
Sp

us
zc

za
nie

 w
od

y z
 ko

tła
 po

wi
etr

za
X

Ak
um

ul
at

or
Ko

ntr
ola

 po
zio

mu
 kw

as
u, 

ew
. u

zu
pe

łni
en

ie
X

X
X

Ko
ntr

ola
 na

pię
cia

, e
w.

 do
ład

ow
an

ie
X

X
Ka

bi
na

Cz
ys

zc
ze

nie
 fil

tra
 ob

ieg
ow

eg
o

X
X

Cz
ys

zc
ze

nie
 fil

tra
 za

sy
s. 

św
ież

eg
o p

ow
iet

rza
X

X
W

ym
ian

a fi
ltra

 za
sy

s. 
św

ież
eg

o p
ow

iet
rza

X



9  Listy i tabele/ Schematy i wykresy/ Potwierdzenia  
przeglądów serwisowych

294Rozdział 9 
Listy i tabele/ Schematy i wykresy/  
Potwierdzenia przeglądów serwisowych

Pr
ac

e s
er

wi
so

we

Pr
ze

d 
ro

zp
o-

cz
ęc

iem
 

zb
io

ró
w 

Co
-

dz
ien

ni
e

Po
 

pi
er

ws
zy

ch
 

50
 g

od
zi-

na
ch

 p
ra

cy

In
te

rw
ały

 se
rw

iso
we

W
 ra

zie
 

po
trz

eb
y

Ra
z w

 
ro

ku

Co
 50

 
go

dz
in

 
pr

ac
y

Po
 p

ier
ws

zy
ch

 
40

0 g
od

z. 
pr

ac
y

Co
 40

0
go

dz
in

 
pr

ac
y

St
ół

 p
od

bi
er

ają
cy

Pr
ze

kła
dn

ia 
wa

lcó
w 

po
db

ier
ają

cy
ch

Ko
ntr

ola
 po

zio
mu

 ol
eju

X

Pr
ze

kła
dn

ia 
wa

lcó
w 

po
db

ier
ają

cy
ch

W
ym

ian
a o

lej
u

X
X

X

Pr
ze

kła
dn

ia 
4 w

alc
ów

 cz
ys

zc
zą

cy
ch

Ko
ntr

ola
 po

zio
mu

 ol
eju

X

Pr
ze

kła
dn

ia 
4 w

alc
ów

 cz
ys

zc
zą

cy
ch

W
ym

ian
a o

lej
u

X
X

X

Pa
s d

en
ny

Ko
ntr

ola
 ro

lki
 pr

ow
ad

zą
ce

j li
stw

y z
ga

rn
iaj

ąc
ej,

 
w 

ra
zie

 po
trz

eb
y u

sta
wi

en
ie

X
X

Ko
ntr

ola
 na

cią
gn

ięc
ia 

 
ew

. n
ac

iąg
nię

cie
X

X

W
er

sja
 z 

ta
śm

ą s
ito

wą
Ko

ntr
ola

 ła
ńc

uc
ha

 si
tow

eg
o

ew
. n

ac
iąg

nię
cie

X
X

W
er

sja
 8 

wa
lcó

w 
cz

ys
zc

z. 
( w

 ty
ln

ej 
cz

. m
as

z.)
Pr

ze
kła

dn
ia 

8  
wa

lcó
w 

cz
ys

zc
zą

cy
ch

Ko
ntr

ola
 po

zio
mu

 ol
eju

X

Pr
ze

kła
dn

ia 
8 w

alc
ów

 cz
ys

zc
zą

cy
ch

W
ym

ian
a o

lej
u

X
X

X



9  Listy i tabele/ Schematy i wykresy/ Potwierdzenia  
przeglądów serwisowych

295 Rozdział 9 
Listy i tabele/ Schematy i wykresy/  

Potwierdzenia przeglądów serwisowych

Pr
ac

e s
er

wi
so

we

Pr
ze

d 
ro

zp
o-

cz
ęc

iem
 

zb
io

ró
w 

Co
-

dz
ien

ni
e

Po
 

pi
er

ws
zy

ch
 

50
 g

od
zi-

na
ch

 p
ra

cy

In
te

rw
ały

 se
rw

iso
we

W
 ra

zie
 

po
trz

eb
y

Ra
z w

 
ro

ku

Co
 50

 
go

dz
in

 
pr

ac
y

Po
 p

ier
ws

zy
ch

 
40

0 g
od

z. 
pr

ac
y

Co
 40

0
go

dz
in

 
pr

ac
y

Ra
m

ię 
wy

się
gn

ika
 +

 n
ap

ęd
y o

br
ot

ow
e w

ys
ięg

ni
ka

 w
yła

do
wc

ze
go

Ko
ntr

ola
 po

zio
mu

 ol
eju

 w
 pr

ze
kła

dn
i (2

 sz
tuk

i)
X

W
ym

ian
a o

lej
u w

 pr
ze

kła
dn

i (2
 sz

t.)
X

X
Sm

ar
ow

an
ie 

wi
eń

có
w 

ob
ro

tow
yc

h (
sm

ar
 w

 sp
ra

yu
))

X
X

W
ys

ięg
ni

k w
yła

do
wc

zy
Ko

ntr
ola

 na
cią

gn
ięc

ia 
taś

my
 

ew
. w

yła
do

wc
ze

j
X

X

W
sz

ys
tk

ie 
ta

śm
y, 

ka
na

ły 
tra

ns
po

rto
we

 i p
oz

os
ta

łe 
ag

re
ga

ty
Us

un
ięc

ie 
za

br
ud

ze
ń i

 os
ad

ów
 z 

zie
mi

X

Ko
ntr

ola
 w

sz
ys

tki
ch

 ro
lek

X
Uz

up
ełn

ian
ie 

zb
ior

nik
a z

e s
ma

re
m

X
Sm

ar
ow

an
ie 

mi
ejs

c w
ym

. s
ma

ro
wa

nia
Zg

od
nie

 z 
pla

ne
m

Do
krę

ce
nie

 śr
ub

 pr
zy

 ko
łac

h 4
50

 N
m

Po
 pi

er
ws

zy
ch

 10
 i p

o p
ier

ws
zy

ch
 50

 go
dz

ina
ch

 pr
ac

y
Ko

ntr
ola

 ci
śn

ien
ia 

w 
op

on
ac

h
X

X
Kl

im
at

yz
ac

ja
Ko

ntr
ola

 ko
nd

en
sa

tor
a k

lim
aty

za
cji

 po
d k

ąte
m 

za
nie

cz
ys

zc
ze

ń, 
ew

. c
zy

sz
cz

en
ie

X

Ko
ntr

ola
 w

ęż
y i

 pr
ze

wo
dó

w 
po

d k
ąte

m 
pr

ze
tar

ć (
ko

ntr
ola

 
wz

ro
ko

wa
), 

w 
ra

zie
 po

trz
eb

y w
ym

ian
a

X
X

Ko
ntr

ola
 ch

łod
ziw

a n
a w

zie
rn

iku
 os

us
za

cz
a p

ow
iet

rza
, e

w.
 

uz
up

ełn
ien

ie 
po

zio
mu

X
X

W
ym

ian
a o

su
sz

cz
ac

za
 po

wi
etr

za
 i c

zy
nn

ika
Co

 dw
a l

ata



9  Listy i tabele/ Schematy i wykresy/ Potwierdzenia  
przeglądów serwisowych

296Rozdział 9 
Listy i tabele/ Schematy i wykresy/  
Potwierdzenia przeglądów serwisowych

9.3 Plan smarowania euro-Maus3  
(smarowanie praską smarowniczą)

Miejsca wymagające smarowania

Ilość
grzyb-
ków

Co x 
godzin

Rura teleskopowa zgarniacza pozostałości (posmarować 
smarem)

0 W razie 
potrzeby

Walec podbierający uzębienie przy przekładni 2 Co tydzień
Rolka napędu mimośrodu 1 Co tydzień
Główki przegubów i sworznie sił.hydr. składnia stołu podbier. 8 100
Główki przegubów i sworznie si.hydr. podnoszenia stołu podb. 8 100
Łożysko punktu obrotu podnoszenia stołu podb. i sworznie 4 100
Punkt obrotu stopy podporowej, lewa i pawa strona 2 100
Punkt obrotu  tarcz ograniczających przy stole podbierającym 2 100
Punkt obrotu podbieraka pozostałości 2 100
Główki przegubów sił.hydr. zgarniacza pozostałości prawa / 
lewa strona

4 100

Główki przegubów sił.hydr. podnoszenia / opuszczania 
zgarniacza pozostałości

2 100

Blokada zbiornika paliwa 2 100
Przeguby krzyżowe w przedniej i tylnej osi 8 100
Punkt obrotu mimośrodu stołu podbierającego (łożyskowanie) 1 200
Wały Kardana z przekładni do osi 4 200
Tylko w doczyszczaczu z 8 walcami czyszczącymi
Zawieszenie doczyszczacza walcowego na górze 3 100
Ramię wysięgnika oczyszczacza walcowego na dole 3 100
Tylko w doczyszczaczu z taśmą sitową
Kozioł obrotowy doczyszczacza na dole na ramie 1 100

Rodzaj smaru: smar wielozadaniowy NLGI - klasa 2

Po każdym myciu maszyny również posmarować wszystkie miejsca 
wymagające smarowania.
Układ centralnego smarowania należy po myciu maszyny przesmarować 
dodatkowymi 2 cyklami smarowania.
Smary i środki smarne nie mogą tworzyć osadów. Można stosować smary 
biodegradowalne.
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9.4 Wkłady filtrów, pasy klinowe 
euro-Maus3 z silnikiem Mercedes OM92 LA

Silnik Daimler OM926 LA Nr ROPA
Wkład filtra olejowego 303073
Wkład filtra paliwa 303013
Główny wkład filtra powietrza 301225
Filtr bezpieczeństwa filtra powietrza 301226
Filtr wstępny paliwa M&H Pre-Line -2007 303028
Filtr wstępny paliwa typ pompa tłokowa 2008- 303083
Napęd pasowy w silniku wysokoprężnym
Pasek klinowy żebrowany Lima / klimatyzacja / pompa wody 226061
Układ hydrauliczny
Wkład filtru wysokiego ciśnienia + pierścień uszcz. 79*3, 270430
Element zwrotnego filtra ssącego+pierścień uszcz. 164.47x5.33 270483
Korek wlewu  z wbudowanym filtrem napow. i odpowiet. 270389
Przekładnia rozdzielacza pompy
Filtr ssący przekładni rozdzielacza zgrubny O-40320010
Uszczelka papierowa filtra ssącego przekładni rozdz. pompy O-20350003
Element filtra ciśnieniowego przekł.rozdz.pompy +pier.uszcz. 46*3 270442
Kabina
Filtr zasysający świeżego powietrza w kabinie 352332
Układ pneumatyczny
Wkład osuszacza powietrza 261035
Tylko w opcji z ogrzewaniem postojowym
Filtr paliwa w ogrzewaniu postojowym 301106
Spryskiwacz (opcja)
Sito filtrujące 228032

Ważne: stosować wyłącznie oryginalne części Ropa lub Mercedes-Benz!!



9  Listy i tabele/ Schematy i wykresy/ Potwierdzenia  
przeglądów serwisowych

298Rozdział 9 
Listy i tabele/ Schematy i wykresy/  
Potwierdzenia przeglądów serwisowych

9.5 Potwierdzenie przeprowadzenia prac serwisowych

9.5.1 Oprogramowanie - aktualizacje
Wersja Data Nazwisko

9.5.2 Potwierdzenie przeprowadzenia prac serwisowych

_____
 

 

W pełni przepro- 
wadzony w dniu: 

Przeprowadzony przez: 

Podpis:  ______________________________________________

co 50 godzin 
pracy

może być pot-
wierdzony 
tylko przez wy-
specjalizowany 
serwis ROPA

Konserwacja co 
_____
 

 

całkowicie  
wadzony w dniu: 

Przeprowadzony przez: 

Podpis:  ______________________________________________

400 godzin pracy

może być pot-
wierdzona 
wyłącznie przez 
serwis Mercedes-
Benz - Service

1. Serwis maszyny ROPA

1. Serwis silnika wysokoprężnego Mercedes-Benz

Serwis wg 
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9.6 Korek wlewu w zbiorniku oleju hydr. z wbud. fltrem 
napowietrz. i odpowietrz.

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 85 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

Drobny gwint metryczny 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 dokręcania nakrętek kół

Przednia i tylna oś 450 Nm
Oś dodatkowa 400 Nm
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9.7 Schematy smarowania

9.7.1 Układ doczyszczania maszyny w wersji z taśmą sitową
Stół podbierajaczy

Walec czyszczący 3  
Walec czyszczący 4  

Walce transportujący
Walce transportujący

Walec czyszczący 2  
Walec czyszczący 1  
Walec stożkowy
Walec opróżniający
Walec podbierający

Walce transportujący
Walce transportujący

Walec czyszczący 2  
Walec czyszczący 1  Walec czyszczący 3  

Walec czyszczący 4  Walec stożkowy
Walec opróżniający
Walec podbierający

Rozdzielacz lewy 
4010.1154 

Nr kat. 360094 

Rozdzielacz prawy 
4010.1155 

Nr kat. 360095 

Rozdzielacz główny 
4010.3742 

Nr kat. 360113

Napęd mimośrodu

Siłownik kierujący prawy wewnętrzny
Zgarniacz pozostałości obrócić na dole

Zgarniacz pozostałości obrócić na górze
Siłownik kierujący lewy zewnętrzny

Wahacz podłużny lewy górny
Wahacz podłużny lewy dolny

Wał napędowy pasa dennego

Siłownik kierujący lewy wewnętrzny
Zgarniacz pozostałości do góry-w dół prawa strona
Zgarniacz pozostałości do góry-w dół lewa strona
Siłownik kierujący prawy zewnętrzny
Wahacz podłużny prawy górny
Wahacz podłużny prawy dolny

Podwozie przód 
4010.6943 

Nr kat. 360146 Rozdzielacz główny 
4010.1868 

Nr kat. 360097

Siłownik kierujący prawy wewnętrzny
Siłownik kierujący prawy zewnętrzny

Wahacz podłużny prawy górny
Wahacz podłużny prawy dolny
Łożysko zbiornika paliwa góra

Łożysko zbiornika paliwa dół

Siłownik kierujący lewy wewnętrzny
Siłownik kierujący lewy zewnętrzny
Wahacz podłużny lewy górny
Wahacz podłużny lewy dolny
Oś wahadłowa
Oś wahadłowa

Podwozie z tyłu 
4010.0778 

Nr kat. 360099

Wieniec obrotowy
Wieniec obrotowy

Wieniec obrotowy
Wieniec obrotowy
Wał napędowy taśmy oczyszczającej

Wieniec obrotowy 1 
4010.1431 

Nr kat. 360103

Wieniec obrotowy 2 
4010.1430 

Nr kat. 360102

Wieniec obrotowy
Wieniec obrotowy

Wieniec obrotowy
Wieniec obrotowy

Rura poliamidowa

Wąż wysokiego ciśnienia

58 miejsc smarowania 

Przewód zwrotny

Wał napędowy stołu podbierającego

Lewe przednie łożysko przekładni
Lewe tylne łożysko przekładni

Prawe przednie łożysko przekładni
Prawe tylne łożysko przekładni
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9.7.2 Maszyna z układem doczyszczania z opcją 8 walców czyszczących

Stół podbierajaczy

Walec czyszczący 3  
Walec czyszczący 2  

Rozdzielacz lewy 
4010.1154 

Nr kat. 360094 

Walec czyszczący 4  
Walce transportujący
Walce transportujący

Walec czyszczący 1  
Walec stożkowy
Walec opróżniający
Walec podbierający

Walce transportujący
Walce transportujący

Walec czyszczący 2  
Walec czyszczący 1  Walec czyszczący 3  

Walec czyszczący 4  Walec stożkowy
Walec opróżniający
Walec podbierający

Rozdzielacz prawy 
4010.1155 

Nr kat. 360095 

Rozdzielacz główny 
4010.3742 

Nr kat. 360113

Napęd mimośrodu

Siłownik kierujący prawy wewnętrzny
Zgarniacz pozostałości obrócić na dole

Zgarniacz pozostałości obrócić na górze
Siłownik kierujący lewy zewnętrzny

Wahacz podłużny lewy górny
Wahacz podłużny lewy dolny

Wał napędowy pasa dennego

Siłownik kierujący lewy wewnętrzny
Zgarniacz pozostałości do góry-w dół prawa strona
Zgarniacz pozostałości do góry-w dół lewa strona
Siłownik kierujący prawy zewnętrzny
Wahacz podłużny prawy górny
Wahacz podłużny prawy dolny

Podwozie przód 
4010.6943 

Nr kat. 360146
Rozdzielacz główny 

4010.1868 
Nr kat. 360097

Podwozie z tyłu 
4010.0778 

Nr kat. 360099

Wieniec obrotowy 1 
4010.1432 

Nr kat. 360101

Wieniec obrotowy 2 
4010.1430 

Nr kat. 360102

Przewód zwrotny

Wał napędowy stołu podbierającego

Wieniec obrotowy
Wieniec obrotowy

Wieniec obrotowy

Wieniec obrotowy

Wieniec obrotowy
Wieniec obrotowy

Wieniec obrotowy
Wieniec obrotowy

Walec czyszczący Walec czyszczący
Walec czyszczący
Walec czyszczący
Walec czyszczący

Walec czyszczący
Walec czyszczący
Walec czyszczący

Walce czyszczące 
4010.1869 

Nr kat. 360100

Rura poliamidowa

Wąż wysokiego ciśnienia

65 miejsc smarowania 

Siłownik kierujący prawy wewnętrzny
Siłownik kierujący prawy zewnętrzny

Wahacz podłużny prawy górny
Wahacz podłużny prawy dolny
Łożysko zbiornika paliwa góra

Łożysko zbiornika paliwa dół

Siłownik kierujący lewy wewnętrzny
Siłownik kierujący lewy zewnętrzny
Wahacz podłużny lewy górny
Wahacz podłużny lewy dolny
Oś wahadłowa
Oś wahadłowa

Lewe przednie łożysko przekładni
Lewe tylne łożysko przekładni

Prawe przednie łożysko przekładni
Prawe tylne łożysko przekładni
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9.9 Wyciąg z normy fabrycznej Mercedes – Benz: Paliwa, oleje 
silnikowe i płyny chłodzące/przeciw zamarzaniu

9.9.1 Oleje silnikowe wielozakresowe (specyfikacja 228.5)
BB00.40-P-0228-05A Mehrbereichsmotorenole (Spezifikation

228.5)  Einsatz in Fahrzeugen/Motoren
siehe

Blatt 228.5

Blatt 223.2 BB00.40-P-0223-02A

Produktname 0W-30 10W-40 5W-30 5W-40 Auftraggeber, Ort/Land

AD SDX 10W40 X AD Parts, S.L., Riudellots de la Selva
(Girona)/Spanien

Addinol Super Truck MD 1048 X Addinol Lube Oil GmbH,  Leuna/Deutschland

Addinol Ultra Truck MD 0538 X Addinol Lube Oil GmbH,  Leuna/Deutschland

ad-Super Cargo Leichtlauf -Oil X Carat GmbH & Co. KG, Eschborn/Deutschland

Agip Sigma Super TFE X ENI S.p.A. - Refining & Marketing Division,
Rom/Italien

Agip Sigma Trucksint TFE X ENI S.p.A. - Refining & Marketing Division,
Rom/Italien

Agip Sigma Ultra TFE X ENI S.p.A. - Refining & Marketing Division,
Rom/Italien

Aktual Synthec X FL Selenia s.p.a., Villastellone (Torino)/Italien

Antar Maxolia 10W-40 X Total Lubrifiants, Paris la Defense
Cedex/Frankreich

Antar Maxolia FE 5W-30 X Total Lubrifiants, Paris la Defense
Cedex/Frankreich

Aral GigaTurboral X Aral Aktiengesellschaft, Hamburg/Deutschland

Aral MegaTurboral X Aral Aktiengesellschaft, Hamburg/Deutschland

Aral MegaTurboral LA 10W-40 X Aral Aktiengesellschaft, Hamburg/Deutschland

Ardea Semi Synthetic Special Diesel  Oil X Peeters Brems S.A., Wijngem-Antwerpen/Belgien

Armorine Diamant X Armorine S.A., Lanester Cedex/Frankreich

Ashland A.P.B. Prefleet DDQ X Ashland Nederland B. V., AA
Dordrecht/Niederlande

Astris TNX X Astris S.A., Giornico/Schweiz

Autol Valve Ultra FE X ENI S.p.a., R&M Division, Rom/Italien

Averoil TIR-UHP X Olipes, S.L., Arganda del  Rey/Spanien

Avia Turbosynth HT-E X Avia Mineralol-AG, Munchen/Deutschland

Aviatic Super FEG X Wilhelm Scholten GmbH, Munster/Deutschland

Aviaticon Finko-Super Truck LA 10W/40 X Finke Mineralolwerk GmbH,
Visselhovede/Deutschland

Aviaticon Finko Truck LD 10W/40 X Finke Mineralolwerk GmbH,
Visselhovede/Deutschland

Aviaticon FinkoTruck LD 5W/30 X Finke Mineralolwerk GmbH,
Visselhovede/Deutschland

Avilub Motorenol WDB 10W-40 X Hermann Bantleon GmbH,  Ulm/Deutschland

Avin Force 1 SAE 10W-40 X Avin Oil S.A., Maroussi/Griechenland

BayWa Motorenol Super Truck 1040 MC X BayWa AG, Munchen/Deutschland

BayWa Super Truck 1040 MC X BayWa AG, Munchen/Deutschland

BayWa Super Truck 530 SL X BayWa AG, Munchen/Deutschland

Behran Turbo EIII X Behran Oil Company, Tehran - IRAN/Iran

Blasol DEP 5W30 X Blaser Swisslube AG, Hasle-Ruegsau/Schweiz

Blasol DHP 10W40 X Blaser Swisslube AG, Hasle-Ruegsau/Schweiz

Blasol DHSP 10W40 X Blaser Swisslube AG, Hasle-Ruegsau/Schweiz

Blu Oil 5 X Rondine Azienda Petrochimica S.p.A.,  Pero 
(Milano)/Italien

BP Vanellus C8 Ultima X BP p.I.c., London/England

BP Vanellus E4 Plus X BP p.I.c., London/England

BP Vanellus E7 LE X BP p.I.c., London/England

BP Vanellus E7 Plus X BP p.I.c., London/England

BP Vanellus E7 Supreme X BP p.I.c., London/England

BP Vanellus E7 Ultra X BP p.I.c., London/England

BP Vanellus E7 Ultra M X BP p.I.c., London/England

BP Vanellus E8 Ultra X BP p.I.c., London/England

BP Vanellus Eco X BP p.I.c., London/England

BP Vanellus Max Drain X BP p.I.c., London/England

BP Vanellus Max Drain Eco X BP p.I.c., London/England

BR-352-EX X Petrobras Distribuidora S.A., Rio de
Janeiro/Brasilien

Calpam Turbosynth X Calpam Mineralol Gesellschaft mbH,
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Aschaffenburg/Deutschland

Caltex Delo XLD X Chevron Global Lubricants,  Zwijnaarde-
Gent/Belgien

Carl Motorenol Cargo X Coparts Autoteile GmbH,  Essen/Deutschland

Castrol Elixion X X Castrol Limited, GB Reading RG8  7QR/England

Castrol Enduron X Castrol Limited, GB Reading RG8  7QR/England

Castrol Enduron Euro 4 X Castrol Limited, GB Reading RG8  7QR/England

Castrol Enduron Euro 4 Low SAPS X Castrol Limited, GB Reading RG8  7QR/England

Castrol Enduron New Technology X Castrol Limited, GB Reading RG8  7QR/England

Castrol Enduron Plus X X Castrol Limited, GB Reading RG8  7QR/England

Cepsa Eurotech LS X Cepsa Lubricantes, S.A.,  Madrid/Spanien

Cepsa Eurotrans SHPD X Cepsa Lubricantes, S.A.,  Madrid/Spanien

Cepsa Eurotrans SHPD 5W30 X Cepsa Lubricantes, S.A.,  Madrid/Spanien

Champion Turbofleet UHPD X Wolf Oil Corporation N.V.,  Hemiksem/Belgien

Chief Oil Nambe X Chief Oil Nederland BV, KX GELDROP/
Niederlande

CLAAS AGRIMOT ULTRATEC 10W -40 X CLAAS Vertriebsgesellschaft mbH,
Harsewinkel/Deutschland

CLAAS Engine Pro X CLAAS Vertriebsgesellschaft mbH,
Harsewinkel/Deutschland

CLAAS Ultratec - XXL X CLAAS Vertriebsgesellschaft mbH,
Harsewinkel/Deutschland

Classic Motorenol Super X Christian Luhmann GmbH & Co. KG,
Hoya/Deutschland

CLASSIC Motorenol Ultra 5W-30 X Christian Luhmann GmbH & Co. KG,
Hoya/Deutschland

Cofran Marathon 10W-40 X Fuchs Petrolub AG, Mannheim/Deutschland

Condat Vicam Eurosynth X Condat S.A., Chasse-sur-Rhˆne/Frankreich

Condat Vicam Runner 10W40 X Condat S.A., Chasse-sur-Rhˆne/Frankreich

Dallas Power 5 X New-Process AG, Tubach SG/Schweiz

Delkol Turbosynth M 10W40 X Delek, Natanya/Israel

Diesel Truck Performance X Meguin GmbH & Co. KG Mineraloelwerke, 
Saarlouis/Deutschland

Divinol Multimax Plus 10W-40 X Zeller + Gmelin GmbH & Co. KG,
Eislingen/Deutschland

Divinol Multimax Synth X Zeller + Gmelin GmbH & Co. KG,
Eislingen/Deutschland

Divinol Multimax USHPD X Zeller + Gmelin GmbH & Co. KG,
Eislingen/Deutschland

ECLA X C.F.C.L.., Merignac/Frankreich

Econo-Veritas Truck FE X Oelwerke Julius Schindler GmbH,
Hamburg/Deutschland

Eldon's Elona Syn X Eldon's S.A., Athen/Griechenland

Elf Performance Experty 10W-40 X Total Lubrifiants, Paris la Defense
Cedex/Frankreich

Elf Performance Experty FE 5W-30 X Total Lubrifiants, Paris la Defense
Cedex/Frankreich

Elf Performance Experty LSX 10W-40 X Total Lubrifiants, Paris la Defense
Cedex/Frankreich

Ellmotol Econo Plus HDC X Eller-Montan-Comp. GmbH,
Duisburg/Deutschland

EMKA Cargo MC 10W40 X EMKA Schmiertechnik GmbH,
Heilbronn/Deutschland

Emo Turbo Max X Motor Oil (Hellas),  Maroussi/Griechenland

Engen Dieselube 3000 Super X Engen Petroleum Ltd.,  Kapstadt/Sudafrika

ENOC Vulcan 770 SLD 10W-40 X T.R.Kumar, Dubai/United Arab  Emirates

ERG TD 501, SAE 10W-40 X ERG Petroli SpA, Savona/Italien

ESA Multilub Freeway X ESA, Burgdorf/Schweiz

Eurol Concept LD X Eurol Produktionsges.m.b.H, Ried im
Innkreis/Osterreich

Eurolub Multicargo 10W/40 X Hunold Schmierstoffe GmbH, Eching/Deutschland

Evva Truck Extra X Evva-Schmiermittel-Fabrik,
Margarethen/Moos/Osterreich

Expert XH, SAE 10W40 X Swd Lubricants GmbH & Co. KG,
Duisburg/Deutschland

Extrol Gold Star (XHPD) X Tehnosint d.o.o., Banja Luka/Bosnien-
Herzegowina
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Nazwa produktu Zleceniodawca, miasto/kraj
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Aschaffenburg/Deutschland

Caltex Delo XLD X Chevron Global Lubricants,  Zwijnaarde-
Gent/Belgien

Carl Motorenol Cargo X Coparts Autoteile GmbH,  Essen/Deutschland

Castrol Elixion X X Castrol Limited, GB Reading RG8  7QR/England

Castrol Enduron X Castrol Limited, GB Reading RG8  7QR/England

Castrol Enduron Euro 4 X Castrol Limited, GB Reading RG8  7QR/England

Castrol Enduron Euro 4 Low SAPS X Castrol Limited, GB Reading RG8  7QR/England

Castrol Enduron New Technology X Castrol Limited, GB Reading RG8  7QR/England

Castrol Enduron Plus X X Castrol Limited, GB Reading RG8  7QR/England

Cepsa Eurotech LS X Cepsa Lubricantes, S.A.,  Madrid/Spanien

Cepsa Eurotrans SHPD X Cepsa Lubricantes, S.A.,  Madrid/Spanien

Cepsa Eurotrans SHPD 5W30 X Cepsa Lubricantes, S.A.,  Madrid/Spanien

Champion Turbofleet UHPD X Wolf Oil Corporation N.V.,  Hemiksem/Belgien

Chief Oil Nambe X Chief Oil Nederland BV, KX GELDROP/
Niederlande

CLAAS AGRIMOT ULTRATEC 10W -40 X CLAAS Vertriebsgesellschaft mbH,
Harsewinkel/Deutschland

CLAAS Engine Pro X CLAAS Vertriebsgesellschaft mbH,
Harsewinkel/Deutschland

CLAAS Ultratec - XXL X CLAAS Vertriebsgesellschaft mbH,
Harsewinkel/Deutschland

Classic Motorenol Super X Christian Luhmann GmbH & Co. KG,
Hoya/Deutschland

CLASSIC Motorenol Ultra 5W-30 X Christian Luhmann GmbH & Co. KG,
Hoya/Deutschland

Cofran Marathon 10W-40 X Fuchs Petrolub AG, Mannheim/Deutschland

Condat Vicam Eurosynth X Condat S.A., Chasse-sur-Rhˆne/Frankreich

Condat Vicam Runner 10W40 X Condat S.A., Chasse-sur-Rhˆne/Frankreich

Dallas Power 5 X New-Process AG, Tubach SG/Schweiz

Delkol Turbosynth M 10W40 X Delek, Natanya/Israel

Diesel Truck Performance X Meguin GmbH & Co. KG Mineraloelwerke, 
Saarlouis/Deutschland

Divinol Multimax Plus 10W-40 X Zeller + Gmelin GmbH & Co. KG,
Eislingen/Deutschland

Divinol Multimax Synth X Zeller + Gmelin GmbH & Co. KG,
Eislingen/Deutschland

Divinol Multimax USHPD X Zeller + Gmelin GmbH & Co. KG,
Eislingen/Deutschland

ECLA X C.F.C.L.., Merignac/Frankreich

Econo-Veritas Truck FE X Oelwerke Julius Schindler GmbH,
Hamburg/Deutschland

Eldon's Elona Syn X Eldon's S.A., Athen/Griechenland

Elf Performance Experty 10W-40 X Total Lubrifiants, Paris la Defense
Cedex/Frankreich

Elf Performance Experty FE 5W-30 X Total Lubrifiants, Paris la Defense
Cedex/Frankreich

Elf Performance Experty LSX 10W-40 X Total Lubrifiants, Paris la Defense
Cedex/Frankreich

Ellmotol Econo Plus HDC X Eller-Montan-Comp. GmbH,
Duisburg/Deutschland

EMKA Cargo MC 10W40 X EMKA Schmiertechnik GmbH,
Heilbronn/Deutschland

Emo Turbo Max X Motor Oil (Hellas),  Maroussi/Griechenland

Engen Dieselube 3000 Super X Engen Petroleum Ltd.,  Kapstadt/Sudafrika

ENOC Vulcan 770 SLD 10W-40 X T.R.Kumar, Dubai/United Arab  Emirates

ERG TD 501, SAE 10W-40 X ERG Petroli SpA, Savona/Italien

ESA Multilub Freeway X ESA, Burgdorf/Schweiz

Eurol Concept LD X Eurol Produktionsges.m.b.H, Ried im
Innkreis/Osterreich

Eurolub Multicargo 10W/40 X Hunold Schmierstoffe GmbH, Eching/Deutschland

Evva Truck Extra X Evva-Schmiermittel-Fabrik,
Margarethen/Moos/Osterreich

Expert XH, SAE 10W40 X Swd Lubricants GmbH & Co. KG,
Duisburg/Deutschland

Extrol Gold Star (XHPD) X Tehnosint d.o.o., Banja Luka/Bosnien-
Herzegowina
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Fina Kappa First 5W30 X Total Lubrifiants, Paris la Defense
Cedex/Frankreich

Fina Kappa Ultra 10W-40 X Total Lubrifiants, Paris la Defense
Cedex/Frankreich

Freeway DBE4 X Nervol S.A., Montpouillan/Frankreich

Fuchs Titan Cargo LDF X Fuchs Petrolub AG, Mannheim/Deutschland

Fuchs Titan Cargo MC SAE 10W-40 X Fuchs Petrolub AG, Mannheim/Deutschland

Fuchs Titan Cargo SL SAE 5W-30 X Fuchs Petrolub AG, Mannheim/Deutschland

Galax Extra HPD X Rafinerija Nafte DOO Beograd,  Belgrad/Serbien 

Galp Galaxia Extreme X Petrogal S.A., Lissabon/Portugal

Galp Galaxia LD S Ultra X Petrogal S.A., Lissabon/Portugal

Galp Galaxia Ultra EC X Petrogal S.A., Lissabon/Portugal

Galp Galaxia Ultra LS X Petrogal S.A., Lissabon/Portugal

GML OIL OFFLIMITS 10W-40 X GML OIL, LLC, NEWARK, DELAWARE 19715
USA/USA

Gulf Fleet Force Synth X Gulf Oil International,  London/England

Gulf Superfleet ELD 10W-40 X Gulf Oil International,  London/England

Gulfleet Highway 10W-40 X S.A.Espanola de Lubrificantes,  Madrid/Spanien

Gulfleet Supreme (EP) X S.A.Espanola de Lubrificantes,  Madrid/Spanien

Hafa Eurodex X Hafa, Paris/Frankreich

Hankook Shell Rimula Ultra X Hankook Shell Oil Company Limited,
Seodaemoon-gu Seoul/Rep. Korea

Hercules FE X FL Selenia s.p.a., Villastellone (Torino)/Italien

Hercules SHTF X FL Selenia s.p.a., Villastellone (Torino)/Italien

Hunold Multicargo X Hunold Schmierstoffe GmbH, Eching/Deutschland

Igol Trans Turbo 6X X Igol France, Amiens - Cedex 3/Frankreich

Igol Trans Turbo 8X X Igol France, Amiens - Cedex 3/Frankreich

INA Super 2000 X INA Maziva Rijeka, Rijeka/Kroatien

INA Super EKO X INA Maziva Rijeka, Rijeka/Kroatien

Inter Turbo LD 5 X Ets A. Mauran & Fils S.A.,  Odars/Frankreich

IP Tarus Turbo Plus X Italiana Petroli (IP) S.p.A.,  Genua/Italien

IP Tarus Turbo Synthetic X Italiana Petroli (IP) S.p.A.,  Genua/Italien

Iranol D-40,000 X Iranolo., THERAN, Iran Zip Code:
1993643114/Iran

Jomo Delcion X Japan Energy Corporation, Minato -ku, Tokyo 105-
5407/Japan

Kennoco Eurosynth HP X Noviol BV, Nijmegen/Niederlande

Kompressol-FX X Kompressol-Oel Verkaufs GmbH,
Koln/Deutschland

Liqui Moly LKW Langzeit Motorol X Liqui Moly GmbH, Ulm/Deutschland

Liqui Moly LKW-Langzeit-Motorol FE X Liqui Moly GmbH, Ulm/Deutschland

Lubex Premium XT 10W40 X Belgin Madeni Yaglar Tic. Ve San.  A.S., Gebeze
Kocaeli/Turkei

Lubrax Tec Turbo X Petrobras Distribuidora S.A., Rio de
Janeiro/Brasilien

Lukoil Prima X OOO Lukoil-Permnefteorgsintez,
Perm/Osentsy/Russland

Madit Mistral X Slovnaft a.s., Bratislava 23/Slowakische Republik

Mapetrol Motorol SHPD Ultra X Mapetrol d.o.o., Maribor/Slowenien

Master Truck X Kuttenkeuler GmbH, Koln/Deutschland

Max Raloy Diesel X Raloy Lubricantes, Santiago Tianguistenco/Mexico

Maxima HC Magnum XHPD X Pero Dugic, Modrica/Bosnien-Herzegowina

Maxima XHPD X Pero Dugic, Modrica/Bosnien-Herzegowina

MB 228.5 Motorenol 000 989 60 01 12 X DaimlerChrysler AG, Stuttgart/Deutschland

MB 228.5 Motorenol 000 989 60 01 13 X DaimlerChrysler AG, Stuttgart/Deutschland

Mega Truck X Raiffeisen Central-Genossenschaft Nordwest eG, 
Munster/Deutschland

Megasynt X Rilub S.p.A., Ottaviano (NA)/Italien

megol Motorenoel Low SAPS X Meguin GmbH & Co. KG Mineraloelwerke, 
Saarlouis/Deutschland

megol Motorenoel Super Leichtlauf
DIMO

X Meguin GmbH & Co. KG Mineraloelwerke, 
Saarlouis/Deutschland

megol Motorenoel Super LL DIMO
Premium

X Meguin GmbH & Co. KG Mineraloelwerke, 
Saarlouis/Deutschland
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BB00.40-P-0228-05A Mehrbereichsmotorenole (Spezifikation
228.5)  Einsatz in Fahrzeugen/Motoren

siehe
Blatt 228.5

Blatt 223.2 BB00.40-P-0223-02A

Produktname 0W-30 10W-40 5W-30 5W-40 Auftraggeber, Ort/Land

AD SDX 10W40 X AD Parts, S.L., Riudellots de la Selva
(Girona)/Spanien

Addinol Super Truck MD 1048 X Addinol Lube Oil GmbH,  Leuna/Deutschland

Addinol Ultra Truck MD 0538 X Addinol Lube Oil GmbH,  Leuna/Deutschland

ad-Super Cargo Leichtlauf -Oil X Carat GmbH & Co. KG, Eschborn/Deutschland

Agip Sigma Super TFE X ENI S.p.A. - Refining & Marketing Division,
Rom/Italien

Agip Sigma Trucksint TFE X ENI S.p.A. - Refining & Marketing Division,
Rom/Italien

Agip Sigma Ultra TFE X ENI S.p.A. - Refining & Marketing Division,
Rom/Italien

Aktual Synthec X FL Selenia s.p.a., Villastellone (Torino)/Italien

Antar Maxolia 10W-40 X Total Lubrifiants, Paris la Defense
Cedex/Frankreich

Antar Maxolia FE 5W-30 X Total Lubrifiants, Paris la Defense
Cedex/Frankreich

Aral GigaTurboral X Aral Aktiengesellschaft, Hamburg/Deutschland

Aral MegaTurboral X Aral Aktiengesellschaft, Hamburg/Deutschland

Aral MegaTurboral LA 10W-40 X Aral Aktiengesellschaft, Hamburg/Deutschland

Ardea Semi Synthetic Special Diesel  Oil X Peeters Brems S.A., Wijngem-Antwerpen/Belgien

Armorine Diamant X Armorine S.A., Lanester Cedex/Frankreich

Ashland A.P.B. Prefleet DDQ X Ashland Nederland B. V., AA
Dordrecht/Niederlande

Astris TNX X Astris S.A., Giornico/Schweiz

Autol Valve Ultra FE X ENI S.p.a., R&M Division, Rom/Italien

Averoil TIR-UHP X Olipes, S.L., Arganda del  Rey/Spanien

Avia Turbosynth HT-E X Avia Mineralol-AG, Munchen/Deutschland

Aviatic Super FEG X Wilhelm Scholten GmbH, Munster/Deutschland

Aviaticon Finko-Super Truck LA 10W/40 X Finke Mineralolwerk GmbH,
Visselhovede/Deutschland

Aviaticon Finko Truck LD 10W/40 X Finke Mineralolwerk GmbH,
Visselhovede/Deutschland

Aviaticon FinkoTruck LD 5W/30 X Finke Mineralolwerk GmbH,
Visselhovede/Deutschland

Avilub Motorenol WDB 10W-40 X Hermann Bantleon GmbH,  Ulm/Deutschland

Avin Force 1 SAE 10W-40 X Avin Oil S.A., Maroussi/Griechenland

BayWa Motorenol Super Truck 1040 MC X BayWa AG, Munchen/Deutschland

BayWa Super Truck 1040 MC X BayWa AG, Munchen/Deutschland

BayWa Super Truck 530 SL X BayWa AG, Munchen/Deutschland

Behran Turbo EIII X Behran Oil Company, Tehran - IRAN/Iran

Blasol DEP 5W30 X Blaser Swisslube AG, Hasle-Ruegsau/Schweiz

Blasol DHP 10W40 X Blaser Swisslube AG, Hasle-Ruegsau/Schweiz

Blasol DHSP 10W40 X Blaser Swisslube AG, Hasle-Ruegsau/Schweiz

Blu Oil 5 X Rondine Azienda Petrochimica S.p.A.,  Pero 
(Milano)/Italien

BP Vanellus C8 Ultima X BP p.I.c., London/England

BP Vanellus E4 Plus X BP p.I.c., London/England

BP Vanellus E7 LE X BP p.I.c., London/England

BP Vanellus E7 Plus X BP p.I.c., London/England

BP Vanellus E7 Supreme X BP p.I.c., London/England

BP Vanellus E7 Ultra X BP p.I.c., London/England

BP Vanellus E7 Ultra M X BP p.I.c., London/England

BP Vanellus E8 Ultra X BP p.I.c., London/England

BP Vanellus Eco X BP p.I.c., London/England

BP Vanellus Max Drain X BP p.I.c., London/England

BP Vanellus Max Drain Eco X BP p.I.c., London/England

BR-352-EX X Petrobras Distribuidora S.A., Rio de
Janeiro/Brasilien

Calpam Turbosynth X Calpam Mineralol Gesellschaft mbH,
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Fina Kappa First 5W30 X Total Lubrifiants, Paris la Defense
Cedex/Frankreich

Fina Kappa Ultra 10W-40 X Total Lubrifiants, Paris la Defense
Cedex/Frankreich

Freeway DBE4 X Nervol S.A., Montpouillan/Frankreich

Fuchs Titan Cargo LDF X Fuchs Petrolub AG, Mannheim/Deutschland

Fuchs Titan Cargo MC SAE 10W-40 X Fuchs Petrolub AG, Mannheim/Deutschland

Fuchs Titan Cargo SL SAE 5W-30 X Fuchs Petrolub AG, Mannheim/Deutschland

Galax Extra HPD X Rafinerija Nafte DOO Beograd,  Belgrad/Serbien 

Galp Galaxia Extreme X Petrogal S.A., Lissabon/Portugal

Galp Galaxia LD S Ultra X Petrogal S.A., Lissabon/Portugal

Galp Galaxia Ultra EC X Petrogal S.A., Lissabon/Portugal

Galp Galaxia Ultra LS X Petrogal S.A., Lissabon/Portugal

GML OIL OFFLIMITS 10W-40 X GML OIL, LLC, NEWARK, DELAWARE 19715
USA/USA

Gulf Fleet Force Synth X Gulf Oil International,  London/England

Gulf Superfleet ELD 10W-40 X Gulf Oil International,  London/England

Gulfleet Highway 10W-40 X S.A.Espanola de Lubrificantes,  Madrid/Spanien

Gulfleet Supreme (EP) X S.A.Espanola de Lubrificantes,  Madrid/Spanien

Hafa Eurodex X Hafa, Paris/Frankreich

Hankook Shell Rimula Ultra X Hankook Shell Oil Company Limited,
Seodaemoon-gu Seoul/Rep. Korea

Hercules FE X FL Selenia s.p.a., Villastellone (Torino)/Italien

Hercules SHTF X FL Selenia s.p.a., Villastellone (Torino)/Italien

Hunold Multicargo X Hunold Schmierstoffe GmbH, Eching/Deutschland

Igol Trans Turbo 6X X Igol France, Amiens - Cedex 3/Frankreich

Igol Trans Turbo 8X X Igol France, Amiens - Cedex 3/Frankreich

INA Super 2000 X INA Maziva Rijeka, Rijeka/Kroatien

INA Super EKO X INA Maziva Rijeka, Rijeka/Kroatien

Inter Turbo LD 5 X Ets A. Mauran & Fils S.A.,  Odars/Frankreich

IP Tarus Turbo Plus X Italiana Petroli (IP) S.p.A.,  Genua/Italien

IP Tarus Turbo Synthetic X Italiana Petroli (IP) S.p.A.,  Genua/Italien

Iranol D-40,000 X Iranolo., THERAN, Iran Zip Code:
1993643114/Iran

Jomo Delcion X Japan Energy Corporation, Minato -ku, Tokyo 105-
5407/Japan

Kennoco Eurosynth HP X Noviol BV, Nijmegen/Niederlande

Kompressol-FX X Kompressol-Oel Verkaufs GmbH,
Koln/Deutschland

Liqui Moly LKW Langzeit Motorol X Liqui Moly GmbH, Ulm/Deutschland

Liqui Moly LKW-Langzeit-Motorol FE X Liqui Moly GmbH, Ulm/Deutschland

Lubex Premium XT 10W40 X Belgin Madeni Yaglar Tic. Ve San.  A.S., Gebeze
Kocaeli/Turkei

Lubrax Tec Turbo X Petrobras Distribuidora S.A., Rio de
Janeiro/Brasilien

Lukoil Prima X OOO Lukoil-Permnefteorgsintez,
Perm/Osentsy/Russland

Madit Mistral X Slovnaft a.s., Bratislava 23/Slowakische Republik

Mapetrol Motorol SHPD Ultra X Mapetrol d.o.o., Maribor/Slowenien

Master Truck X Kuttenkeuler GmbH, Koln/Deutschland

Max Raloy Diesel X Raloy Lubricantes, Santiago Tianguistenco/Mexico

Maxima HC Magnum XHPD X Pero Dugic, Modrica/Bosnien-Herzegowina

Maxima XHPD X Pero Dugic, Modrica/Bosnien-Herzegowina

MB 228.5 Motorenol 000 989 60 01 12 X DaimlerChrysler AG, Stuttgart/Deutschland

MB 228.5 Motorenol 000 989 60 01 13 X DaimlerChrysler AG, Stuttgart/Deutschland

Mega Truck X Raiffeisen Central-Genossenschaft Nordwest eG, 
Munster/Deutschland

Megasynt X Rilub S.p.A., Ottaviano (NA)/Italien

megol Motorenoel Low SAPS X Meguin GmbH & Co. KG Mineraloelwerke, 
Saarlouis/Deutschland

megol Motorenoel Super Leichtlauf
DIMO

X Meguin GmbH & Co. KG Mineraloelwerke, 
Saarlouis/Deutschland

megol Motorenoel Super LL DIMO
Premium

X Meguin GmbH & Co. KG Mineraloelwerke, 
Saarlouis/Deutschland
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Mercedes-Benz NFZ-Motorenol Blatt
228.5

X DaimlerChrysler AG, Stuttgart/Deutschland

MHT STL Extra X MHT Industrietechnische Produkte GmbH,
Mayen/Deutschland

Midland Nova X Oel-Brack AG, Hunzenschwil/Schweiz

Midland Synqron Diesel X X Oel-Brack AG, Hunzenschwil/Schweiz

Mobil Delvac 1 5W-40 X Exxon Mobil Corporation, Fairfax,  Virginia/USA

Mobil Delvac 1 SHC X Exxon Mobil Corporation, Fairfax,  Virginia/USA

Mobil Delvac XHP Extra 101 10W-40 X Exxon Mobil Corporation, Fairfax,  Virginia/USA

Mobil Delvac XHP Extra 10W-40 X Exxon Mobil Corporation, Fairfax,  Virginia/USA

Mobil Delvac XHP LE 10W-40 X Exxon Mobil Corporation, Fairfax,  Virginia/USA

Mobil Delvac XHP Ultra X Exxon Mobil Corporation, Fairfax,  Virginia/USA

Mobil Delvac XHP Ultra 5W-30 X Exxon Mobil Corporation, Fairfax,  Virginia/USA

Mogul Diesel DTT Plus X Paramo, a.s., Pardubice/Tschechische  Republik

Mogul Diesel Ultra X Paramo, a.s., Pardubice/Tschechische  Republik

MOL Synt Diesel X MOL-LUB Ltd., Almasfuzito/Ungarn

Molykote Synt 10W-40 SHPD X Krafft S.A., Andoain (Guipuzcoa)/Spanien

Morris Ringfree Ultra X Morris & Co. Ltd., Shrewsbury/England

Motolub 3000 X Petroliam Nasional Berhad, Kuala
Lumpur/Malaysia

Motolub 800 X Petroliam Nasional Berhad, Kuala
Lumpur/Malaysia

Motorex Focus 4 X Bucher AG Langenthal,  Langenthal/Schweiz

Motorex MC Power 3 X Bucher AG Langenthal,  Langenthal/Schweiz

Motorex MC Power Plus X Bucher AG Langenthal,  Langenthal/Schweiz

Motul Tekma Optima 5W-30 X Motul, Aubervilliers/Frankreich

Motul Tekma Ultima 10W-40 X Motul, Aubervilliers/Frankreich

Multitruck FE X Wynn's Italia S.p.a., Santa Croce  Sull' Arno 
(PI)/Italien

Neste Turbo E6 10W-40 X Neste Markkinointi Oy, Neste  OIL/Finnland

Neste Turbo Super 5W-30 X Neste Markkinointi Oy, Neste  OIL/Finnland

New Process Motoroil Dallas Plus 3 X New-Process AG, Tubach SG/Schweiz

Noaloil Diam LD 100 10W-40 X Noaloil, Noale (VE)/Italien

Oest Dimo HT Super X Georg Oest Mineralolwerke GmbH & Co KG, 
Freudenstadt/Deutschland

OMV super truck X OMV Refining & Marketing GmbH,
Wien/Osterreich

OMV truck blue SAE 10W-40 X OMV Refining & Marketing GmbH,
Wien/Osterreich

OMV truck FE plus X OMV Refining & Marketing GmbH,
Wien/Osterreich

One Hundred SAE 10W-40 MB 228.5 X Oil Company Champion in the World  s.r.l., Casoria
(NA)/Italien

OPET Omega Formula 5W-30 X Opet Madeni Yag San. ve Tic. A.S.,  CIGLI/ 
IZMIR/Turkei

OPET Omega Formula Blend 10W-40 X Opet Madeni Yag San. ve Tic. A.S.,  CIGLI/ 
IZMIR/Turkei

ORLEN OIL Diesel (4) XHPDO CF 10W-
40

X Orlen Oil Sp. z o.o, Krakow/Polen

Orly Taurus 3002 X Orly International, Vieux-Thann/Frankreich

OTP Plus Super-Leichtlauf-Motorenol X Muller Mineralole GmbH & Co. KG,
Eschweiler/Deutschland

Pakelo Goldenstar X Pakelo Motor Oil S.r.l., San Bonifacio  (Vr)/Italien

Pakelo Goldenstar LA 51 X Pakelo Motor Oil S.r.l., San Bonifacio  (Vr)/Italien

Pakelo Kentron Over MB 5 X Pakelo Motor Oil S.r.l., San Bonifacio  (Vr)/Italien

Panolin Diesel HTE X X Panolin AG, Madetswil/Schweiz

Panolin Diesel HTE 10W/40 X Panolin AG, Madetswil/Schweiz

Paramo Trysk Global X Paramo, a.s., Pardubice/Tschechische  Republik

Parnas Hercules 5 SAE 10W-40 X Sakson S.A., Athen/Griechenland

Pennasol Performance Truck X Mineralol-Raffinerie Dollbergen GmbH,  Uetze-
Dollbergen/Deutschland

Petromin Turbomaster LD 228.5 X Petromin Oils, Jeddah/Saudi  Arabien

Platinum Ultor Extreme 10W-40 X Orlen Oil Sp. z o.o.,  Krakow/Polen

Platinum Ultor Progress, 10W-40 X Orlen Oil Sp. z o.o.,  Krakow/Polen

PO Maximus Diesel 10W-40 X Petrol Ofisi A.S., Sisil/  Istanbul/Turkei
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BB00.40-P-0228-05A Mehrbereichsmotorenole (Spezifikation
228.5)  Einsatz in Fahrzeugen/Motoren

siehe
Blatt 228.5

Blatt 223.2 BB00.40-P-0223-02A

Produktname 0W-30 10W-40 5W-30 5W-40 Auftraggeber, Ort/Land

AD SDX 10W40 X AD Parts, S.L., Riudellots de la Selva
(Girona)/Spanien

Addinol Super Truck MD 1048 X Addinol Lube Oil GmbH,  Leuna/Deutschland

Addinol Ultra Truck MD 0538 X Addinol Lube Oil GmbH,  Leuna/Deutschland

ad-Super Cargo Leichtlauf -Oil X Carat GmbH & Co. KG, Eschborn/Deutschland

Agip Sigma Super TFE X ENI S.p.A. - Refining & Marketing Division,
Rom/Italien

Agip Sigma Trucksint TFE X ENI S.p.A. - Refining & Marketing Division,
Rom/Italien

Agip Sigma Ultra TFE X ENI S.p.A. - Refining & Marketing Division,
Rom/Italien

Aktual Synthec X FL Selenia s.p.a., Villastellone (Torino)/Italien

Antar Maxolia 10W-40 X Total Lubrifiants, Paris la Defense
Cedex/Frankreich

Antar Maxolia FE 5W-30 X Total Lubrifiants, Paris la Defense
Cedex/Frankreich

Aral GigaTurboral X Aral Aktiengesellschaft, Hamburg/Deutschland

Aral MegaTurboral X Aral Aktiengesellschaft, Hamburg/Deutschland

Aral MegaTurboral LA 10W-40 X Aral Aktiengesellschaft, Hamburg/Deutschland

Ardea Semi Synthetic Special Diesel  Oil X Peeters Brems S.A., Wijngem-Antwerpen/Belgien

Armorine Diamant X Armorine S.A., Lanester Cedex/Frankreich

Ashland A.P.B. Prefleet DDQ X Ashland Nederland B. V., AA
Dordrecht/Niederlande

Astris TNX X Astris S.A., Giornico/Schweiz

Autol Valve Ultra FE X ENI S.p.a., R&M Division, Rom/Italien

Averoil TIR-UHP X Olipes, S.L., Arganda del  Rey/Spanien

Avia Turbosynth HT-E X Avia Mineralol-AG, Munchen/Deutschland

Aviatic Super FEG X Wilhelm Scholten GmbH, Munster/Deutschland

Aviaticon Finko-Super Truck LA 10W/40 X Finke Mineralolwerk GmbH,
Visselhovede/Deutschland

Aviaticon Finko Truck LD 10W/40 X Finke Mineralolwerk GmbH,
Visselhovede/Deutschland

Aviaticon FinkoTruck LD 5W/30 X Finke Mineralolwerk GmbH,
Visselhovede/Deutschland

Avilub Motorenol WDB 10W-40 X Hermann Bantleon GmbH,  Ulm/Deutschland

Avin Force 1 SAE 10W-40 X Avin Oil S.A., Maroussi/Griechenland

BayWa Motorenol Super Truck 1040 MC X BayWa AG, Munchen/Deutschland

BayWa Super Truck 1040 MC X BayWa AG, Munchen/Deutschland

BayWa Super Truck 530 SL X BayWa AG, Munchen/Deutschland

Behran Turbo EIII X Behran Oil Company, Tehran - IRAN/Iran

Blasol DEP 5W30 X Blaser Swisslube AG, Hasle-Ruegsau/Schweiz

Blasol DHP 10W40 X Blaser Swisslube AG, Hasle-Ruegsau/Schweiz

Blasol DHSP 10W40 X Blaser Swisslube AG, Hasle-Ruegsau/Schweiz

Blu Oil 5 X Rondine Azienda Petrochimica S.p.A.,  Pero 
(Milano)/Italien

BP Vanellus C8 Ultima X BP p.I.c., London/England

BP Vanellus E4 Plus X BP p.I.c., London/England

BP Vanellus E7 LE X BP p.I.c., London/England

BP Vanellus E7 Plus X BP p.I.c., London/England

BP Vanellus E7 Supreme X BP p.I.c., London/England

BP Vanellus E7 Ultra X BP p.I.c., London/England

BP Vanellus E7 Ultra M X BP p.I.c., London/England

BP Vanellus E8 Ultra X BP p.I.c., London/England

BP Vanellus Eco X BP p.I.c., London/England

BP Vanellus Max Drain X BP p.I.c., London/England

BP Vanellus Max Drain Eco X BP p.I.c., London/England

BR-352-EX X Petrobras Distribuidora S.A., Rio de
Janeiro/Brasilien

Calpam Turbosynth X Calpam Mineralol Gesellschaft mbH,
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Mercedes-Benz NFZ-Motorenol Blatt
228.5

X DaimlerChrysler AG, Stuttgart/Deutschland

MHT STL Extra X MHT Industrietechnische Produkte GmbH,
Mayen/Deutschland

Midland Nova X Oel-Brack AG, Hunzenschwil/Schweiz

Midland Synqron Diesel X X Oel-Brack AG, Hunzenschwil/Schweiz

Mobil Delvac 1 5W-40 X Exxon Mobil Corporation, Fairfax,  Virginia/USA

Mobil Delvac 1 SHC X Exxon Mobil Corporation, Fairfax,  Virginia/USA

Mobil Delvac XHP Extra 101 10W-40 X Exxon Mobil Corporation, Fairfax,  Virginia/USA

Mobil Delvac XHP Extra 10W-40 X Exxon Mobil Corporation, Fairfax,  Virginia/USA

Mobil Delvac XHP LE 10W-40 X Exxon Mobil Corporation, Fairfax,  Virginia/USA

Mobil Delvac XHP Ultra X Exxon Mobil Corporation, Fairfax,  Virginia/USA

Mobil Delvac XHP Ultra 5W-30 X Exxon Mobil Corporation, Fairfax,  Virginia/USA

Mogul Diesel DTT Plus X Paramo, a.s., Pardubice/Tschechische  Republik

Mogul Diesel Ultra X Paramo, a.s., Pardubice/Tschechische  Republik

MOL Synt Diesel X MOL-LUB Ltd., Almasfuzito/Ungarn

Molykote Synt 10W-40 SHPD X Krafft S.A., Andoain (Guipuzcoa)/Spanien

Morris Ringfree Ultra X Morris & Co. Ltd., Shrewsbury/England

Motolub 3000 X Petroliam Nasional Berhad, Kuala
Lumpur/Malaysia

Motolub 800 X Petroliam Nasional Berhad, Kuala
Lumpur/Malaysia

Motorex Focus 4 X Bucher AG Langenthal,  Langenthal/Schweiz

Motorex MC Power 3 X Bucher AG Langenthal,  Langenthal/Schweiz

Motorex MC Power Plus X Bucher AG Langenthal,  Langenthal/Schweiz

Motul Tekma Optima 5W-30 X Motul, Aubervilliers/Frankreich

Motul Tekma Ultima 10W-40 X Motul, Aubervilliers/Frankreich

Multitruck FE X Wynn's Italia S.p.a., Santa Croce  Sull' Arno 
(PI)/Italien

Neste Turbo E6 10W-40 X Neste Markkinointi Oy, Neste  OIL/Finnland

Neste Turbo Super 5W-30 X Neste Markkinointi Oy, Neste  OIL/Finnland

New Process Motoroil Dallas Plus 3 X New-Process AG, Tubach SG/Schweiz

Noaloil Diam LD 100 10W-40 X Noaloil, Noale (VE)/Italien

Oest Dimo HT Super X Georg Oest Mineralolwerke GmbH & Co KG, 
Freudenstadt/Deutschland

OMV super truck X OMV Refining & Marketing GmbH,
Wien/Osterreich

OMV truck blue SAE 10W-40 X OMV Refining & Marketing GmbH,
Wien/Osterreich

OMV truck FE plus X OMV Refining & Marketing GmbH,
Wien/Osterreich

One Hundred SAE 10W-40 MB 228.5 X Oil Company Champion in the World  s.r.l., Casoria
(NA)/Italien

OPET Omega Formula 5W-30 X Opet Madeni Yag San. ve Tic. A.S.,  CIGLI/ 
IZMIR/Turkei

OPET Omega Formula Blend 10W-40 X Opet Madeni Yag San. ve Tic. A.S.,  CIGLI/ 
IZMIR/Turkei

ORLEN OIL Diesel (4) XHPDO CF 10W-
40

X Orlen Oil Sp. z o.o, Krakow/Polen

Orly Taurus 3002 X Orly International, Vieux-Thann/Frankreich

OTP Plus Super-Leichtlauf-Motorenol X Muller Mineralole GmbH & Co. KG,
Eschweiler/Deutschland

Pakelo Goldenstar X Pakelo Motor Oil S.r.l., San Bonifacio  (Vr)/Italien

Pakelo Goldenstar LA 51 X Pakelo Motor Oil S.r.l., San Bonifacio  (Vr)/Italien

Pakelo Kentron Over MB 5 X Pakelo Motor Oil S.r.l., San Bonifacio  (Vr)/Italien

Panolin Diesel HTE X X Panolin AG, Madetswil/Schweiz

Panolin Diesel HTE 10W/40 X Panolin AG, Madetswil/Schweiz

Paramo Trysk Global X Paramo, a.s., Pardubice/Tschechische  Republik

Parnas Hercules 5 SAE 10W-40 X Sakson S.A., Athen/Griechenland

Pennasol Performance Truck X Mineralol-Raffinerie Dollbergen GmbH,  Uetze-
Dollbergen/Deutschland

Petromin Turbomaster LD 228.5 X Petromin Oils, Jeddah/Saudi  Arabien

Platinum Ultor Extreme 10W-40 X Orlen Oil Sp. z o.o.,  Krakow/Polen

Platinum Ultor Progress, 10W-40 X Orlen Oil Sp. z o.o.,  Krakow/Polen

PO Maximus Diesel 10W-40 X Petrol Ofisi A.S., Sisil/  Istanbul/Turkei
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Power Truck 10W-40 X Raiffeisen Central-Genossenschaft Nordwest eG, 
Munster/Deutschland

Prista Ultra TD, SAE 10W-40 X Prista Oil AD., Rousse/Bulgarien

PROFI-CAR DIESEL POWER TRUCK
ACTRON

X PROFI-TECH GmbH, Gingen/Deutschland

Proton Turbo Diesel Super X Petrol d.d., Ljubljana/Slowenien

Q8 SuperTruck FE X Kuwait Petroleum, Hoogvliet  RT/Niederlande

Q8 T 860 SAE 10W-40 X Kuwait Petroleum, Hoogvliet  RT/Niederlande

Q8 T 905 SAE 10W-40 X Kuwait Petroleum, Hoogvliet  RT/Niederlande

Quaker State Synquest Diesel X X Oel-Brack AG, Hunzenschwil/Schweiz

Qualube Extendol, SAE 10W-40 X Witham Oil & Paint Ltd.,  Lincoln/England

Ravenol Performance Truck 10W-40 X Ravensberger Schmierstoffvertrieb  GmbH, 
Werther/Deutschland

Ravenol Super Performance Truck  5W-
30

X Ravensberger Schmierstoffvertrieb  GmbH, 
Werther/Deutschland

Repsol Diesel Turbo UHPD MID SAPS X Repsol YPF Lubricantes y Especialidades, S.A., 
Mostoles-Madrid/Spanien

Repsol Diesel Turbo VHPD X Repsol YPF Lubricantes y Especialidades, S.A., 
Mostoles-Madrid/Spanien

Repsol Turbo UHPD X Repsol YPF Lubricantes y Especialidades, S.A., 
Mostoles-Madrid/Spanien

Ring Free Ultra plus FE 5W30 X Morris & Co. Ltd., Shrewsbury/England

Roadstar X Conqord Oil S.r.l., Lacchiarella  (MI)/Italien

RTO Extensia RXD 10W-40 X Huiles Berliet S.A., Paris/Frankreich

RTO Extensia RXD ECO 5W-30 X Huiles Berliet S.A., Paris/Frankreich

Sasol Ruby X Sasol Oil (Pty) Ltd, Randburg/Sudafrika

Shell Normina Extra X Shell International Petroleum Company,
London/England

Shell Rimula Extra E4 X Shell International Petroleum Company,
London/England

Shell Rimula Signia X Shell International Petroleum Company,
London/England

Shell Rimula Ultra X X Shell International Petroleum Company,
London/England

Shell Rimula Ultra (E7) X Shell International Petroleum Company,
London/England

Shell SL 0807 X Shell International Petroleum Company,
London/England

SIPS-TSL -4 Motorenoel X Sips-Dieter Docker GmbH, Viersen/Deutschland

Sips-TSL 4 X Sips-Dieter Docker GmbH, Viersen/Deutschland

Spec Diesel UHPD CF 10W/40 X SPECOL Sp.Z.O.O., Chorzèw/Polen

Stamina LDS 100 X Greenway Lubricants Limited,  Wednesbury, West 
Mid/England

Statoil TruckWay X X Svenska Statoil AB, Stockholm/Schweden

Statoil TruckWay E6 X Svenska Statoil AB, Stockholm/Schweden

Strub Partsynt HC Ultra UHPD X Strub + Co AG, Reiden/Schweiz

Sunoco Ultra HPD X Sun Oil Co. (Belgium) N.V.,  Aartselaar/Belgien

SVG Esvaugol Premium SAE 10W-40 X Handelsges. fur Kfz-Bedarf GmbH & CO. KG, 
Dusseldorf/Deutschland

SVG Esvaugol SHPD-0 X Handelsges. fur Kfz-Bedarf GmbH & CO. KG, 
Dusseldorf/Deutschland

swd Expert PAO X Swd Lubricants GmbH & Co. KG,
Duisburg/Deutschland

Syneco K-E5 X Syneco S.p.A., S. Giuliano Mil./Italien

Syneco Multirange X Syneco S.p.A., S. Giuliano Mil./Italien

Tamoil Diesel Premium FE X Tamoil Italia S.p.A., Mailand/Italien

Tamoil Diesel Top Performance FE X Tamoil Italia S.p.A., Mailand/Italien

Taurus Ultra X Slider SA, Rentis, Piraeus/Griechenland

TCK EURO 5W-30 X Gedol International S.R.L., Cerreto  Guidi 
(FI)/Italien

Teboil Super XLD X OY TEBOIL AB, Suomen Petrooli Oy,
Hamina/Finnland

Teboil Super XLD L-SAPS, SAE 10W-40 X OY TEBOIL AB, Suomen Petrooli Oy,
Hamina/Finnland

Texaco Ursa TDX X Chevron Global Lubricants,  Zwijnaarde-
Gent/Belgien

Texaco Ursa Ultra X Chevron Global Lubricants,  Zwijnaarde-
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BB00.40-P-0228-05A Mehrbereichsmotorenole (Spezifikation
228.5)  Einsatz in Fahrzeugen/Motoren

siehe
Blatt 228.5

Blatt 223.2 BB00.40-P-0223-02A

Produktname 0W-30 10W-40 5W-30 5W-40 Auftraggeber, Ort/Land

AD SDX 10W40 X AD Parts, S.L., Riudellots de la Selva
(Girona)/Spanien

Addinol Super Truck MD 1048 X Addinol Lube Oil GmbH,  Leuna/Deutschland

Addinol Ultra Truck MD 0538 X Addinol Lube Oil GmbH,  Leuna/Deutschland

ad-Super Cargo Leichtlauf -Oil X Carat GmbH & Co. KG, Eschborn/Deutschland

Agip Sigma Super TFE X ENI S.p.A. - Refining & Marketing Division,
Rom/Italien

Agip Sigma Trucksint TFE X ENI S.p.A. - Refining & Marketing Division,
Rom/Italien

Agip Sigma Ultra TFE X ENI S.p.A. - Refining & Marketing Division,
Rom/Italien

Aktual Synthec X FL Selenia s.p.a., Villastellone (Torino)/Italien

Antar Maxolia 10W-40 X Total Lubrifiants, Paris la Defense
Cedex/Frankreich

Antar Maxolia FE 5W-30 X Total Lubrifiants, Paris la Defense
Cedex/Frankreich

Aral GigaTurboral X Aral Aktiengesellschaft, Hamburg/Deutschland

Aral MegaTurboral X Aral Aktiengesellschaft, Hamburg/Deutschland

Aral MegaTurboral LA 10W-40 X Aral Aktiengesellschaft, Hamburg/Deutschland

Ardea Semi Synthetic Special Diesel  Oil X Peeters Brems S.A., Wijngem-Antwerpen/Belgien

Armorine Diamant X Armorine S.A., Lanester Cedex/Frankreich

Ashland A.P.B. Prefleet DDQ X Ashland Nederland B. V., AA
Dordrecht/Niederlande

Astris TNX X Astris S.A., Giornico/Schweiz

Autol Valve Ultra FE X ENI S.p.a., R&M Division, Rom/Italien

Averoil TIR-UHP X Olipes, S.L., Arganda del  Rey/Spanien

Avia Turbosynth HT-E X Avia Mineralol-AG, Munchen/Deutschland

Aviatic Super FEG X Wilhelm Scholten GmbH, Munster/Deutschland

Aviaticon Finko-Super Truck LA 10W/40 X Finke Mineralolwerk GmbH,
Visselhovede/Deutschland

Aviaticon Finko Truck LD 10W/40 X Finke Mineralolwerk GmbH,
Visselhovede/Deutschland

Aviaticon FinkoTruck LD 5W/30 X Finke Mineralolwerk GmbH,
Visselhovede/Deutschland

Avilub Motorenol WDB 10W-40 X Hermann Bantleon GmbH,  Ulm/Deutschland

Avin Force 1 SAE 10W-40 X Avin Oil S.A., Maroussi/Griechenland

BayWa Motorenol Super Truck 1040 MC X BayWa AG, Munchen/Deutschland

BayWa Super Truck 1040 MC X BayWa AG, Munchen/Deutschland

BayWa Super Truck 530 SL X BayWa AG, Munchen/Deutschland

Behran Turbo EIII X Behran Oil Company, Tehran - IRAN/Iran

Blasol DEP 5W30 X Blaser Swisslube AG, Hasle-Ruegsau/Schweiz

Blasol DHP 10W40 X Blaser Swisslube AG, Hasle-Ruegsau/Schweiz

Blasol DHSP 10W40 X Blaser Swisslube AG, Hasle-Ruegsau/Schweiz

Blu Oil 5 X Rondine Azienda Petrochimica S.p.A.,  Pero 
(Milano)/Italien

BP Vanellus C8 Ultima X BP p.I.c., London/England

BP Vanellus E4 Plus X BP p.I.c., London/England

BP Vanellus E7 LE X BP p.I.c., London/England

BP Vanellus E7 Plus X BP p.I.c., London/England

BP Vanellus E7 Supreme X BP p.I.c., London/England

BP Vanellus E7 Ultra X BP p.I.c., London/England

BP Vanellus E7 Ultra M X BP p.I.c., London/England

BP Vanellus E8 Ultra X BP p.I.c., London/England

BP Vanellus Eco X BP p.I.c., London/England

BP Vanellus Max Drain X BP p.I.c., London/England

BP Vanellus Max Drain Eco X BP p.I.c., London/England

BR-352-EX X Petrobras Distribuidora S.A., Rio de
Janeiro/Brasilien

Calpam Turbosynth X Calpam Mineralol Gesellschaft mbH,
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Power Truck 10W-40 X Raiffeisen Central-Genossenschaft Nordwest eG, 
Munster/Deutschland

Prista Ultra TD, SAE 10W-40 X Prista Oil AD., Rousse/Bulgarien

PROFI-CAR DIESEL POWER TRUCK
ACTRON

X PROFI-TECH GmbH, Gingen/Deutschland

Proton Turbo Diesel Super X Petrol d.d., Ljubljana/Slowenien

Q8 SuperTruck FE X Kuwait Petroleum, Hoogvliet  RT/Niederlande

Q8 T 860 SAE 10W-40 X Kuwait Petroleum, Hoogvliet  RT/Niederlande

Q8 T 905 SAE 10W-40 X Kuwait Petroleum, Hoogvliet  RT/Niederlande

Quaker State Synquest Diesel X X Oel-Brack AG, Hunzenschwil/Schweiz

Qualube Extendol, SAE 10W-40 X Witham Oil & Paint Ltd.,  Lincoln/England

Ravenol Performance Truck 10W-40 X Ravensberger Schmierstoffvertrieb  GmbH, 
Werther/Deutschland

Ravenol Super Performance Truck  5W-
30

X Ravensberger Schmierstoffvertrieb  GmbH, 
Werther/Deutschland

Repsol Diesel Turbo UHPD MID SAPS X Repsol YPF Lubricantes y Especialidades, S.A., 
Mostoles-Madrid/Spanien

Repsol Diesel Turbo VHPD X Repsol YPF Lubricantes y Especialidades, S.A., 
Mostoles-Madrid/Spanien

Repsol Turbo UHPD X Repsol YPF Lubricantes y Especialidades, S.A., 
Mostoles-Madrid/Spanien

Ring Free Ultra plus FE 5W30 X Morris & Co. Ltd., Shrewsbury/England

Roadstar X Conqord Oil S.r.l., Lacchiarella  (MI)/Italien

RTO Extensia RXD 10W-40 X Huiles Berliet S.A., Paris/Frankreich

RTO Extensia RXD ECO 5W-30 X Huiles Berliet S.A., Paris/Frankreich

Sasol Ruby X Sasol Oil (Pty) Ltd, Randburg/Sudafrika

Shell Normina Extra X Shell International Petroleum Company,
London/England

Shell Rimula Extra E4 X Shell International Petroleum Company,
London/England

Shell Rimula Signia X Shell International Petroleum Company,
London/England

Shell Rimula Ultra X X Shell International Petroleum Company,
London/England

Shell Rimula Ultra (E7) X Shell International Petroleum Company,
London/England

Shell SL 0807 X Shell International Petroleum Company,
London/England

SIPS-TSL -4 Motorenoel X Sips-Dieter Docker GmbH, Viersen/Deutschland

Sips-TSL 4 X Sips-Dieter Docker GmbH, Viersen/Deutschland

Spec Diesel UHPD CF 10W/40 X SPECOL Sp.Z.O.O., Chorzèw/Polen

Stamina LDS 100 X Greenway Lubricants Limited,  Wednesbury, West 
Mid/England

Statoil TruckWay X X Svenska Statoil AB, Stockholm/Schweden

Statoil TruckWay E6 X Svenska Statoil AB, Stockholm/Schweden

Strub Partsynt HC Ultra UHPD X Strub + Co AG, Reiden/Schweiz

Sunoco Ultra HPD X Sun Oil Co. (Belgium) N.V.,  Aartselaar/Belgien

SVG Esvaugol Premium SAE 10W-40 X Handelsges. fur Kfz-Bedarf GmbH & CO. KG, 
Dusseldorf/Deutschland

SVG Esvaugol SHPD-0 X Handelsges. fur Kfz-Bedarf GmbH & CO. KG, 
Dusseldorf/Deutschland

swd Expert PAO X Swd Lubricants GmbH & Co. KG,
Duisburg/Deutschland

Syneco K-E5 X Syneco S.p.A., S. Giuliano Mil./Italien

Syneco Multirange X Syneco S.p.A., S. Giuliano Mil./Italien

Tamoil Diesel Premium FE X Tamoil Italia S.p.A., Mailand/Italien

Tamoil Diesel Top Performance FE X Tamoil Italia S.p.A., Mailand/Italien

Taurus Ultra X Slider SA, Rentis, Piraeus/Griechenland

TCK EURO 5W-30 X Gedol International S.R.L., Cerreto  Guidi 
(FI)/Italien

Teboil Super XLD X OY TEBOIL AB, Suomen Petrooli Oy,
Hamina/Finnland

Teboil Super XLD L-SAPS, SAE 10W-40 X OY TEBOIL AB, Suomen Petrooli Oy,
Hamina/Finnland

Texaco Ursa TDX X Chevron Global Lubricants,  Zwijnaarde-
Gent/Belgien

Texaco Ursa Ultra X Chevron Global Lubricants,  Zwijnaarde-

Seite 5 von 6BB00.40-P-0228-05A

09.08.2007file://D:\Datas\War\EPC\War_00\Typ926\BB\00\40\BB0040P022805A.htm

Gent/Belgien

Tor Turbosynth X X De Oliebron B.V., Zwijndrecht/Niederlande

Tor Turbosynth 10W-40 NF X De Oliebron B.V., Zwijndrecht/Niederlande

TOR Turbosynth LSP, 10W-40 X De Oliebron B.V., Zwijndrecht/Niederlande

Total Rubia TIR 8600 10W-40 X Total Lubrifiants, Paris la Defense
Cedex/Frankreich

Total Rubia TIR 8900 10W-40 X Total Lubrifiants, Paris la Defense
Cedex/Frankreich

Total Rubia TIR 9200 FE 5W-30 X Total Lubrifiants, Paris la Defense
Cedex/Frankreich

Triathlon Super Cargo X Adolf Wurth GmbH & Co. KG,
Kunzelsau/Deutschland

Truckmaster XPFE X Millers Oils Ltd., Brighouse West
Yorkshire/England

Trucksynth X Millers Oils Ltd., Brighouse West
Yorkshire/England

Turbo Ultra Long X Oktanoil DOO Bela Crkva, BELA CRKVA
26340/Serbien

TURDUS POWERTEC SYNTHETIC
SAE 5W/30

X Grupa Lotos SA., Gdansk/Polen

Turdus Semisyntetic CF/SL 10W-40 X Grupa Lotos SA., Gdansk/Polen

Turdus Semisyntetic XHPDO X Grupa Lotos SA., Gdansk/Polen

Ultra SHPDO Synthetic X Krafft S.A., Andoain (Guipuzcoa)/Spanien

Unil LCM XS X Unil Opal, Saumur/Frankreich

Unil Opal LCM 800 X Unil Opal, Saumur/Frankreich

Unil Opal LCM 850 X Unil Opal, Saumur/Frankreich

Unil Unimot Truck LD X Unil Deutschland GmbH, Stuttgart/Deutschland

Unimot (R) Synth 51 X GB Lubricants Limited, Gateshead/England

UNIMOT 5 10W/40 X GB Lubricants Limited, Gateshead/England

Unimot Synth 5 X GB Lubricants Limited, Gateshead/England

Urania 100K X FL Selenia s.p.a., Villastellone (Torino)/Italien

URANIA ECOSYNTH X FL Selenia s.p.a., Villastellone (Torino)/Italien

Urania FE X FL Selenia s.p.a., Villastellone (Torino)/Italien

Ursa Premium FE X Chevron Global Lubricants,  Zwijnaarde-
Gent/Belgien

Ursa Super TDX X Chevron Global Lubricants,  Zwijnaarde-
Gent/Belgien

Usoco UHPD X Usoco N.V., Wijnegem/Belgien

Valar Adut XL 053 X NOCC, a.s., Praha 8/Tschechische Republik

Valvoline ProFleet X The Valvoline Company, Lexington,  KY/USA

Valvoline ProFleet Extra X The Valvoline Company, Lexington,  KY/USA

Veritas Spezial HD Extra X Oelwerke Julius Schindler GmbH,
Hamburg/Deutschland

Verkol TD-Max X Verkol, S.A., Bera/Navarra/Spanien

Wintershall TFG X SRS Schmierstoff Vertrieb GmbH,
Salzbergen/Deutschland

Wintershall TFL X SRS Schmierstoff Vertrieb GmbH,
Salzbergen/Deutschland

Wisura Cargo MC 10W-40 X Wisura Mineralolwerk, Bremen/Deutschland

Wladoil UHP Diesel Oil X Solda' Vladimiro S.p.A., Creazzo  (VI)/Italien

Wolf Masterlube Longdrain Ultra X Wolf Oil Corporation N.V.,  Hemiksem/Belgien

Wunsch TSL-Diesel X Wunsch Ole GmbH, Ratingen/Deutschland

Yacco Transpro 45 10W-40 X Yacco SAF, Saint-Pierre-les-Elbuf/Frankreich

Yacco Transpro 65 SAE 10W-40 X Yacco SAF, Saint-Pierre-les-Elbuf/Frankreich

York 847 X X Ginouves Georges S.A.S., La  Farlède/Frankreich

York 847 10W-40 X Ginouves Georges S.A.S., La  Farlède/Frankreich

ZIC XQ 5000 10W-40 X SK Corporation, Seoul KR/Rep.  Korea
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BB00.40-P-0228-05A Mehrbereichsmotorenole (Spezifikation
228.5)  Einsatz in Fahrzeugen/Motoren

siehe
Blatt 228.5

Blatt 223.2 BB00.40-P-0223-02A

Produktname 0W-30 10W-40 5W-30 5W-40 Auftraggeber, Ort/Land

AD SDX 10W40 X AD Parts, S.L., Riudellots de la Selva
(Girona)/Spanien

Addinol Super Truck MD 1048 X Addinol Lube Oil GmbH,  Leuna/Deutschland

Addinol Ultra Truck MD 0538 X Addinol Lube Oil GmbH,  Leuna/Deutschland

ad-Super Cargo Leichtlauf -Oil X Carat GmbH & Co. KG, Eschborn/Deutschland

Agip Sigma Super TFE X ENI S.p.A. - Refining & Marketing Division,
Rom/Italien

Agip Sigma Trucksint TFE X ENI S.p.A. - Refining & Marketing Division,
Rom/Italien

Agip Sigma Ultra TFE X ENI S.p.A. - Refining & Marketing Division,
Rom/Italien

Aktual Synthec X FL Selenia s.p.a., Villastellone (Torino)/Italien

Antar Maxolia 10W-40 X Total Lubrifiants, Paris la Defense
Cedex/Frankreich

Antar Maxolia FE 5W-30 X Total Lubrifiants, Paris la Defense
Cedex/Frankreich

Aral GigaTurboral X Aral Aktiengesellschaft, Hamburg/Deutschland

Aral MegaTurboral X Aral Aktiengesellschaft, Hamburg/Deutschland

Aral MegaTurboral LA 10W-40 X Aral Aktiengesellschaft, Hamburg/Deutschland

Ardea Semi Synthetic Special Diesel  Oil X Peeters Brems S.A., Wijngem-Antwerpen/Belgien

Armorine Diamant X Armorine S.A., Lanester Cedex/Frankreich

Ashland A.P.B. Prefleet DDQ X Ashland Nederland B. V., AA
Dordrecht/Niederlande

Astris TNX X Astris S.A., Giornico/Schweiz

Autol Valve Ultra FE X ENI S.p.a., R&M Division, Rom/Italien

Averoil TIR-UHP X Olipes, S.L., Arganda del  Rey/Spanien

Avia Turbosynth HT-E X Avia Mineralol-AG, Munchen/Deutschland

Aviatic Super FEG X Wilhelm Scholten GmbH, Munster/Deutschland

Aviaticon Finko-Super Truck LA 10W/40 X Finke Mineralolwerk GmbH,
Visselhovede/Deutschland

Aviaticon Finko Truck LD 10W/40 X Finke Mineralolwerk GmbH,
Visselhovede/Deutschland

Aviaticon FinkoTruck LD 5W/30 X Finke Mineralolwerk GmbH,
Visselhovede/Deutschland

Avilub Motorenol WDB 10W-40 X Hermann Bantleon GmbH,  Ulm/Deutschland

Avin Force 1 SAE 10W-40 X Avin Oil S.A., Maroussi/Griechenland

BayWa Motorenol Super Truck 1040 MC X BayWa AG, Munchen/Deutschland

BayWa Super Truck 1040 MC X BayWa AG, Munchen/Deutschland

BayWa Super Truck 530 SL X BayWa AG, Munchen/Deutschland

Behran Turbo EIII X Behran Oil Company, Tehran - IRAN/Iran

Blasol DEP 5W30 X Blaser Swisslube AG, Hasle-Ruegsau/Schweiz

Blasol DHP 10W40 X Blaser Swisslube AG, Hasle-Ruegsau/Schweiz

Blasol DHSP 10W40 X Blaser Swisslube AG, Hasle-Ruegsau/Schweiz

Blu Oil 5 X Rondine Azienda Petrochimica S.p.A.,  Pero 
(Milano)/Italien

BP Vanellus C8 Ultima X BP p.I.c., London/England

BP Vanellus E4 Plus X BP p.I.c., London/England

BP Vanellus E7 LE X BP p.I.c., London/England

BP Vanellus E7 Plus X BP p.I.c., London/England

BP Vanellus E7 Supreme X BP p.I.c., London/England

BP Vanellus E7 Ultra X BP p.I.c., London/England

BP Vanellus E7 Ultra M X BP p.I.c., London/England

BP Vanellus E8 Ultra X BP p.I.c., London/England

BP Vanellus Eco X BP p.I.c., London/England

BP Vanellus Max Drain X BP p.I.c., London/England

BP Vanellus Max Drain Eco X BP p.I.c., London/England

BR-352-EX X Petrobras Distribuidora S.A., Rio de
Janeiro/Brasilien

Calpam Turbosynth X Calpam Mineralol Gesellschaft mbH,
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Gent/Belgien

Tor Turbosynth X X De Oliebron B.V., Zwijndrecht/Niederlande

Tor Turbosynth 10W-40 NF X De Oliebron B.V., Zwijndrecht/Niederlande

TOR Turbosynth LSP, 10W-40 X De Oliebron B.V., Zwijndrecht/Niederlande

Total Rubia TIR 8600 10W-40 X Total Lubrifiants, Paris la Defense
Cedex/Frankreich

Total Rubia TIR 8900 10W-40 X Total Lubrifiants, Paris la Defense
Cedex/Frankreich

Total Rubia TIR 9200 FE 5W-30 X Total Lubrifiants, Paris la Defense
Cedex/Frankreich

Triathlon Super Cargo X Adolf Wurth GmbH & Co. KG,
Kunzelsau/Deutschland

Truckmaster XPFE X Millers Oils Ltd., Brighouse West
Yorkshire/England

Trucksynth X Millers Oils Ltd., Brighouse West
Yorkshire/England

Turbo Ultra Long X Oktanoil DOO Bela Crkva, BELA CRKVA
26340/Serbien

TURDUS POWERTEC SYNTHETIC
SAE 5W/30

X Grupa Lotos SA., Gdansk/Polen

Turdus Semisyntetic CF/SL 10W-40 X Grupa Lotos SA., Gdansk/Polen

Turdus Semisyntetic XHPDO X Grupa Lotos SA., Gdansk/Polen

Ultra SHPDO Synthetic X Krafft S.A., Andoain (Guipuzcoa)/Spanien

Unil LCM XS X Unil Opal, Saumur/Frankreich

Unil Opal LCM 800 X Unil Opal, Saumur/Frankreich

Unil Opal LCM 850 X Unil Opal, Saumur/Frankreich

Unil Unimot Truck LD X Unil Deutschland GmbH, Stuttgart/Deutschland

Unimot (R) Synth 51 X GB Lubricants Limited, Gateshead/England

UNIMOT 5 10W/40 X GB Lubricants Limited, Gateshead/England

Unimot Synth 5 X GB Lubricants Limited, Gateshead/England

Urania 100K X FL Selenia s.p.a., Villastellone (Torino)/Italien

URANIA ECOSYNTH X FL Selenia s.p.a., Villastellone (Torino)/Italien

Urania FE X FL Selenia s.p.a., Villastellone (Torino)/Italien

Ursa Premium FE X Chevron Global Lubricants,  Zwijnaarde-
Gent/Belgien

Ursa Super TDX X Chevron Global Lubricants,  Zwijnaarde-
Gent/Belgien

Usoco UHPD X Usoco N.V., Wijnegem/Belgien

Valar Adut XL 053 X NOCC, a.s., Praha 8/Tschechische Republik

Valvoline ProFleet X The Valvoline Company, Lexington,  KY/USA

Valvoline ProFleet Extra X The Valvoline Company, Lexington,  KY/USA

Veritas Spezial HD Extra X Oelwerke Julius Schindler GmbH,
Hamburg/Deutschland

Verkol TD-Max X Verkol, S.A., Bera/Navarra/Spanien

Wintershall TFG X SRS Schmierstoff Vertrieb GmbH,
Salzbergen/Deutschland

Wintershall TFL X SRS Schmierstoff Vertrieb GmbH,
Salzbergen/Deutschland

Wisura Cargo MC 10W-40 X Wisura Mineralolwerk, Bremen/Deutschland

Wladoil UHP Diesel Oil X Solda' Vladimiro S.p.A., Creazzo  (VI)/Italien

Wolf Masterlube Longdrain Ultra X Wolf Oil Corporation N.V.,  Hemiksem/Belgien

Wunsch TSL-Diesel X Wunsch Ole GmbH, Ratingen/Deutschland

Yacco Transpro 45 10W-40 X Yacco SAF, Saint-Pierre-les-Elbuf/Frankreich

Yacco Transpro 65 SAE 10W-40 X Yacco SAF, Saint-Pierre-les-Elbuf/Frankreich

York 847 X X Ginouves Georges S.A.S., La  Farlède/Frankreich

York 847 10W-40 X Ginouves Georges S.A.S., La  Farlède/Frankreich

ZIC XQ 5000 10W-40 X SK Corporation, Seoul KR/Rep.  Korea
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BB00.40-P-0228-05A Mehrbereichsmotorenole (Spezifikation
228.5)  Einsatz in Fahrzeugen/Motoren

siehe
Blatt 228.5

Blatt 223.2 BB00.40-P-0223-02A

Produktname 0W-30 10W-40 5W-30 5W-40 Auftraggeber, Ort/Land

AD SDX 10W40 X AD Parts, S.L., Riudellots de la Selva
(Girona)/Spanien

Addinol Super Truck MD 1048 X Addinol Lube Oil GmbH,  Leuna/Deutschland

Addinol Ultra Truck MD 0538 X Addinol Lube Oil GmbH,  Leuna/Deutschland

ad-Super Cargo Leichtlauf -Oil X Carat GmbH & Co. KG, Eschborn/Deutschland

Agip Sigma Super TFE X ENI S.p.A. - Refining & Marketing Division,
Rom/Italien

Agip Sigma Trucksint TFE X ENI S.p.A. - Refining & Marketing Division,
Rom/Italien

Agip Sigma Ultra TFE X ENI S.p.A. - Refining & Marketing Division,
Rom/Italien

Aktual Synthec X FL Selenia s.p.a., Villastellone (Torino)/Italien

Antar Maxolia 10W-40 X Total Lubrifiants, Paris la Defense
Cedex/Frankreich

Antar Maxolia FE 5W-30 X Total Lubrifiants, Paris la Defense
Cedex/Frankreich

Aral GigaTurboral X Aral Aktiengesellschaft, Hamburg/Deutschland

Aral MegaTurboral X Aral Aktiengesellschaft, Hamburg/Deutschland

Aral MegaTurboral LA 10W-40 X Aral Aktiengesellschaft, Hamburg/Deutschland

Ardea Semi Synthetic Special Diesel  Oil X Peeters Brems S.A., Wijngem-Antwerpen/Belgien

Armorine Diamant X Armorine S.A., Lanester Cedex/Frankreich

Ashland A.P.B. Prefleet DDQ X Ashland Nederland B. V., AA
Dordrecht/Niederlande

Astris TNX X Astris S.A., Giornico/Schweiz

Autol Valve Ultra FE X ENI S.p.a., R&M Division, Rom/Italien

Averoil TIR-UHP X Olipes, S.L., Arganda del  Rey/Spanien

Avia Turbosynth HT-E X Avia Mineralol-AG, Munchen/Deutschland

Aviatic Super FEG X Wilhelm Scholten GmbH, Munster/Deutschland

Aviaticon Finko-Super Truck LA 10W/40 X Finke Mineralolwerk GmbH,
Visselhovede/Deutschland

Aviaticon Finko Truck LD 10W/40 X Finke Mineralolwerk GmbH,
Visselhovede/Deutschland

Aviaticon FinkoTruck LD 5W/30 X Finke Mineralolwerk GmbH,
Visselhovede/Deutschland

Avilub Motorenol WDB 10W-40 X Hermann Bantleon GmbH,  Ulm/Deutschland

Avin Force 1 SAE 10W-40 X Avin Oil S.A., Maroussi/Griechenland

BayWa Motorenol Super Truck 1040 MC X BayWa AG, Munchen/Deutschland

BayWa Super Truck 1040 MC X BayWa AG, Munchen/Deutschland

BayWa Super Truck 530 SL X BayWa AG, Munchen/Deutschland

Behran Turbo EIII X Behran Oil Company, Tehran - IRAN/Iran

Blasol DEP 5W30 X Blaser Swisslube AG, Hasle-Ruegsau/Schweiz

Blasol DHP 10W40 X Blaser Swisslube AG, Hasle-Ruegsau/Schweiz

Blasol DHSP 10W40 X Blaser Swisslube AG, Hasle-Ruegsau/Schweiz

Blu Oil 5 X Rondine Azienda Petrochimica S.p.A.,  Pero 
(Milano)/Italien

BP Vanellus C8 Ultima X BP p.I.c., London/England

BP Vanellus E4 Plus X BP p.I.c., London/England

BP Vanellus E7 LE X BP p.I.c., London/England

BP Vanellus E7 Plus X BP p.I.c., London/England

BP Vanellus E7 Supreme X BP p.I.c., London/England

BP Vanellus E7 Ultra X BP p.I.c., London/England

BP Vanellus E7 Ultra M X BP p.I.c., London/England

BP Vanellus E8 Ultra X BP p.I.c., London/England

BP Vanellus Eco X BP p.I.c., London/England

BP Vanellus Max Drain X BP p.I.c., London/England

BP Vanellus Max Drain Eco X BP p.I.c., London/England

BR-352-EX X Petrobras Distribuidora S.A., Rio de
Janeiro/Brasilien

Calpam Turbosynth X Calpam Mineralol Gesellschaft mbH,
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Nazwa produktu Zleceniodawca, miasto/kraj
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BB00.40-P-0325-00A Korrosions-/Frostschutzmittel
(Spezifikation 325.0)

PKW und Gelandewagen, PKW-
Motoren in NFZ :
in allen Motoren vorgeschrieben

NFZ und Industriemotoren:
in allen Motoren verwendbar

Blatt 325.0

Produktname Auftraggeber, Ort/Land

Addinol Antifreeze Super Addinol Lube Oil GmbH, Leuna/Deutschland

Agip Antifreeze Extra D ENI S.p.A. - Refining & Marketing Division, Rom/Italien

Agip Antifreeze Plus ENI S.p.A. - Refining & Marketing Division, Rom/Italien

Agip Langzeit-Frostschutz ENI S.p.A., Wurzburg/Deutschland

Anticongelante Diator Premium Diator de Mexico, S.A. de C.V., Leon, Guanajuato/Mexico

Antifreeze RL-Plus Raloy Lubricantes, Santiago Tianguistenco/Mexico

Aral Antifreeze Extra Aral Aktiengesellschaft, Hamburg/Deutschland

Aseol Antifreeze Shell Aseol AG, Bern/Schweiz

Avia Antifreeze APN Avia MineralÖl-AG, Munchen/Deutschland

Behran Zagros Behran Oil Company, Teheran - IRAN/Iran

BP Isocool BP p.l.c., London/England

Caltex CX Antifreeze Coolant Chevron Global Lubricants,  Zwijnaarde-Gent/Belgien

Castrol Antifreeze NF Castrol Limited, GB Reading RG8  7QR/England

Dragon Power Coolant A S-Oil Corporation, Seoul/Rep.  Korea

Engen Antifreeze and Summer Coolant Engen Petroleum Ltd.,  Kapstadt/Sudafrika

Engman's - Super Antifreeze Coolant Unico Manufacturing Co.,  Durban/Sudafrika

ESA Frostschutz G05 ESA, Burgdorf/Schweiz

ESA Frostschutz G48 ESA, Burgdorf/Schweiz

Eurol Afrostin Eurol Produktionsges.m.b.H, Ried im Innkreis/Osterreich

EuroPeak Coolant/Antifreeze Old World Industries, Inc., Northbrook, IL 60062/USA

EVOX Extra G48 Antifreeze concentrate MOl-LUB Ltd., AlmasfuzitÖ/Ungarn

Fridex G 48 Velvana, a.s., Velvary/Tschechische Republik

Fuchs Fricofin Kuhlerfrostschutz Fuchs Petrolub AG, Mannheim/Deutschland

Genantin Super Clariant GmbH, Frankfurt/Main/Deutschland

Glacelf MDX Total Lubrifiants, Paris la Defense  Cedex/Frankreich

GlycoShell Shell International Petroleum Company,  London/England

GlycoShell N Shell International Petroleum Company,  London/England

Glysantin Anti Korrosion BASF AG, Ludwigshafen/Deutschland

Glysantin G 05 BASF AG, Ludwigshafen/Deutschland

Glysantin G 48 BASF AG, Ludwigshafen/Deutschland

Glysantin mit Protect Plus BASF AG, Ludwigshafen/Deutschland

INA Antifriz Al Super Maziva - Zagreb d.o.o., Zagreb/Kroatien

Krafft Refrigerant ACU 2300 Krafft S.A., Andoain (Guipuzcoa)/Spanien

MB 325.0 Korrosion-/Frostschutzmittel 000 989 08 25 DaimlerChrysler AG, Stuttgart/Deutschland

MB 325.0 Korrosion-/Frostschutzmittel 000 989 21 25 DaimlerChrysler AG, Stuttgart/Deutschland

Mobil GS 333 Extra Exxon Mobil Corporation, Fairfax,  Virginia/USA

Motorex Antifreeze G05 Bucher AG Langenthal,  Langenthal/Schweiz

Motorex Antifreeze Protect G48 Bucher AG Langenthal,  Langenthal/Schweiz

OMV coolant plus OMV Refining & Marketing GmbH, Wien/Osterreich

Panolin Anti-Frost MT-325 Panolin AG, Madetswil/Schweiz

Permant 100 Pero Dugic, Modrica/Bosnien-Herzegowina

PO Ozel Antifriz Petrol Ofisi A. S., Sisli / Istanbul/Turkei

Powercooling Concentrate Antifreeze SMB, Passy/Frankreich

Procar Kuhlerschutz Extra Hunold Schmierstoffe GmbH, Eching/Deutschland

RAVENOL Alu-Kuhlerschutz -exclusiv- Ravensberger Schmierstoffvertrieb  GmbH, Werther/Deutschland

ROWE Hightec Antifreeze AN ROWE MineralÖlwerk GmbH, Bubenheim/Deutschland

Sasol Freezol Sasol Oil (Pty) Ltd, Randburg/Sudafrika

Shell Tri Guard Shell South Africa, Cape Town/Sudafrika

Total Antifreeze and Summer Coolant Total Lubrifiants, Paris la Defense  Cedex/Frankreich

Valvoline AntiFreeze Extra The Valvoline Company, Lexington,  KY/USA

York 716 Ginouves Georges S.A.S., La Farlede/Frankreich

Zerex G 05 The Valvoline Company, Lexington,  KY/USA

Zerex G 48 The Valvoline Company, Lexington,  KY/USA
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9.9.2 Środki przeciwkorozyjne / przeciw zamarzaniu (specyfikacja 325.0)

9.9.3 Wymieszane wcześniej środki przeciwkorozyjne/przeciw zamarzaniu  
(specyfikacja 326.0)

Stan: Marzec 2007
Nazwa produktu Firma, Miasto/Kraj
Kühlstoff G05-23/50 BASF AG, Ludwigshafen/Deutschland
Total Coolelf MDX-37 Total Lubrifiants, Paris la Defense Cedex/Frankreich

Nazwa produktu Zleceniodawca, miasto/kraj
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9.10 Dopuszczone środki smarujące

9.10.1 Zalecane smary dla centralnego układu smarującego

Producent Typ / Nazwa środka 

smarującego

Penetracja 

NLGI-Kl.

Temp. użycia Oznaczenie  

DIN
ARAL Langzeitfett HLP2 2 -30 °C do +130 °C KP2K-30
Autol GRMU/EP 2 -30 °C do +130 °C KP2K-30
Agip Schmiertechnik TOP 2000 2 -30 °C do +110 °C KP2K-30
BECHEM RHUS L 474 2 -20 °C do +120 °C KP2K-20

RHUS LT 2 EP 2 -25 °C do +120 °C KP2K-25
RHUS L 474 MWK 2 -20° C do +120 °C KP2K-20

RHUS LZ EP–2 2 -20 °C do +130 °C KP2K-20
BP LS-EP2 2 -20 °C do +120 °C KP2K-20
DIVINOL FETT L 283 2 -35 °C do +130 °C KP2K-30

FETT L2 2 -35 °C do +130 °C KP2K-30
FUCHS FWR 220 2 -30 °C do +140 °C KP2K-30
KLÜBER CENTOPLEX CX 2 DL PF 2 -55 °C do +100° C

Klüberplex BE11-462 2 -15 °C do +150° C
MOBIL Mobilux EP2 2 -20 °C do +120 °C KP2K-20

OPTIMOL OLIT CLS 2 -30 °C do +120 °C
OLIT 2EP 2 -35 °C do +130° C

REINER LAGERMEISTER EP2 2 -20 °C do +145 °C KP2K-20

Rhenus Norlith MZP 2 2 -30 °C do +130 °C KP2K-30
Shell LX 2 -25 °C do +150 °C KP2K-20

ALvania EP 2 -20 °C do +125 °C KP2K-20

SIPS 22EP 2 -30 °C do +130° C KP2K-30

Producent Typ / Nazwa środka 

smarującego

Penetracja 

NLGI-Kl.

Temperatura użycia Oznaczenie DIN

ARAL ARALUB BAB EP2 2 -50 °C do +120 °C KPE2K-50
AUTOL 

Agip Schmiertechnik

TOP 2000 BIO 2 -30 °C do +120 °C KE2K-30

BECHEM UWS LFB–Super 2 -20 °C do +120 °C KPFE2K-20
VE 4–2 -30 °C do +100 °C KE2G-30

BP Biogrease EP2 2 -35 °C do +120 °C KPE2K-35
DIVINOL Fett E2 2 -35 °C do +150 °C K2N-30
FUCHS PLANTOGEL 2S 2 -30 °C do +120 °C KP2K-30

PLANTOGEL 0120SS 2 -40 °C do +130 °C KPE2K-40
Klüber Klüberbio M32–82 2 -30 °C do +120 °C
REINER STA BYL ECO EP2 2 -30 °C do +120 °C KPE2K-30
Rhenus Norlith BSP 2 -30 °C do +130 °C KPE2K-30
SIPS BIO–MULTI-GREASE 92 2 -30 °C do +120 °C KPE2K-30
Tribol 3020/1000-2 2 -30 °C do +120 °C KP2K-30

3030/1000 2 -30 °C do +120 °C KP2K-30

9.10.2 Zalecane smary biologiczne dla centralnego układu smarującego

Powyżej podane smary są zaleceniami poszczególnych producentów środków smarujących, które szczególnie 
nadają się do stosowania w automatycznych układach centralnego smarowania. 
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9.11 Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Na poniższym rysunku zaznaczono strefy zagrożeń w maszynie euro-Maus3. Jeżeli 
do tych stref zbliżą się osoby trzecie, to operator maszyny euro-Maus3 ma obowiązek 
natychmiastowego zatrzymania jej i przerwania operacji załadunku. W przypadku nie 
dostosowania się do tego zalecenia ponosi on odpowiedzialność za skutki wynikające ze 
swojego zachowania.

W przypadku wszystkich osób przebywających w trakcie załadunku w obrębie strefy 
zagrożenia istnieje bardzo duże zagrożenie utraty życia!

Strefa zagrożenia

Strefa zagrożenia

Niniejszym potwierdzam  ................................................................moim podpisem, że:
 Nazwisko wyraźnymi drukowanym literami

Otrzymałem niniejszą informację dotyczącą bezpieczeństwa. Zostałem pouczony, że operator ma polecenie 
natychmiastowego zatrzymania operacji załadunku w przypadku, kiedy do stref zagrożenia zbliżą się osoby 
trzecie. Zrozumiałem, gdzie znajdują się strefy zagrożenia w maszynie euro-Maus3. Jeżeli obok mnie znajdą 
się dzieci lub osoby niepełnoletnie, to w odpowiedni sposób poinformuję je, że mają one zakaz przebywania w 
strefach zagrożenia i będę szczególnie na nie uważał.
 
Pouczenie otrzymałem od      .................................................................
  Nazwisko wyraźnymi drukowanym literami

.........................    ........................................................ 
Data Podpis osoby szkolącej

Przeprowadziłem szkolenie dot. bezpieczeństwa i podpisana powyżej osoba otrzymała ode mnie kopię  
tych informacji.

........................................................ 
Podpis

Niebez- 
pieczeństwo!
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9.12 Potwierdzenie szkolenia operatora

Instrukcję obsługi otrzymałem, przeczytałem i zrozumiałe:

........................................................
Miejscowość i data

........................................................  ........................................................
Podpis właściciela pojazdu     Podpis kierowcy

Pani / Pan został przeszkolony/a przez  (Nazwisko, imię)................................................. w dniu.................... odnośnie 
szczególnych obowiązków w trakcie bezpiecznej jazdy maszyną euro-Maus3 i w zakresie związanych z tym 
przepisów. Przedmiotem tego szkolenia były: Rozdział „Jazda drogowa” z instrukcji obsługi maszyny  
euro-Maus3, obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i specjalne przepisy urzędów ds. ruchu drogowego, które 
dotyczą maszyny euro-Maus3.

Niniejszym potwierdzam, że przeprowadziłem  
powyższe szkolenie w pełnym zakresie:
     Podpis

Niniejszym potwierdzam, że odebrałem szkolenie w  
pełnym zakresie i także je zrozumiałem:
     Podpis kierowcy

Pani / Pan......................................................................... rok urodzenia .............. 
 Nazwisko i imię

Dnia .......................  Został przeszkolony w zakresie bezp.obsługi maszyny euro-Maus3

  Został przeszkolony w zakresie konserwacji maszyny euro-Maus3

przez ........................................................................... 
 Nazwisko i imię

Potwierdził odpowiednią 
znajomość   W zakresie bezpiecznego obchodzenia się z maszyną euro-Maus3

  W zakresie konserwacji maszyny euro-Maus3
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 Zalecenia dotyczące zasad bezpieczeństwa obowiązujących 
rolników podczas załadunku buraków
Rolnik nie może zezwolić na przebywanie osób trzecich w strefie zagrożenia w trakcie 
załadunku buraków. 
Osoby zbliżające się do strefy zagrożenia należy ostrzec. Operator maszyny musi 
maszynę bezzwłocznie zatrzymać, kiedy w strefie zagrożenia znajdą się osoby trzecie. 
Jeżeli te osoby nie opuszczą strefy zagrożenia, to operator jest zobowiązany do 
przerwania operacji załadunku i zameldowania tego faktu kierownikowi zmiany.

– Originalny tekst: Zakład Ubezpieczeń Rolniczych – Oddział Prewencji, Dolna Bawaria 
/Górny Palatynat i Szwabia –

 Zalecenie dla kierowcy maszyny do ładowania buraków
Wszyscy kierowcy opisywanego typu maszyny muszą przestrzegać następujących 
zasad: 
W przypadku, kiedy osoby trzecie wejdą do strefy zagrożenia tarczy zgarniacza 
pozostałości i stołu podbierającego, należy bezzwłocznie wyłączyć maszynę. 
Ponowne uruchomienie maszyny może nastąpić dopiero w momencie, kiedy wszystkie 
osoby opuszczą strefę zagrożenia. Obszar zagrożenia rozpoczyna się w promieniu 3 
metrów wokół wysuniętych najbardziej na zewnątrz elementów maszyny.

............................................
Podpis operatora maszyny do ładowania buraków

– Oryginalny tekst Rolniczej Spółdzielni Dolnej Bawarii/Górnego Palatynatu i Szwabii –

Poniższe zalecenia dla operatora zostały przygotowane przez Zakład Ubezpieczeń 
Rolniczych Dolnej Bawarii, Górnego Palatynatu i Szwabii (Landwirtschaftliche 
Sozialversicherung Niederbayern Oberpfalz und Schwaben). Jako producent 
maszyny żądamy od jej użytkowników przestrzegania ich we własnym zakresie:
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9.13 Wskazówki dotyczące zbioru buraków

9.13.1 Wskazówki praktyczne
Zwracać uwagę podczas kopania na właściwą ilość ziemi na burakach. Niewielka 
ilość ziemi (ok. 10 - 15 %) chroni buraki podczas załadunku. Jeżeli jednak jest zbyt 
dużo ziemi, to buraki nie będą ładowane w płynny sposób. Jeżeli buraki cukrowe są 
ładowane bezpośrednio po wykopaniu, to powinny one być w miarę możliwości dobrze 
oczyszczone. Jeżeli świeżo wykopane buraki będą mocno czyszczone dopiero podczas 
ładowania, to dochodzi wtedy częściej do ich uszkodzeń, niż w przypadku już wstępnie 
oczyszczonych płodów.

W przypadku bardzo lekkich i dobrze przesiewanych gruntów do pryzmy z burakami 
dostanie się niewielka ilość ziemi. Ta ziemia tworzy podczas załadunku pewien efekt 
zamortyzowania, co pozwala na ochronę buraków przed uszkodzeniami. Jednocześnie 
maszyna euro-Maus3 bez problemu może ją usunąć. 
Szczególnie w przypadku klejących się gruntów po wykarczowaniu do buraków przykleja 
się duża ilość ziemi pomimo dobrego czyszczenia. W takim przypadku buraki powinny 
odleżeć przed ich załadunkiem przez 3-5 dni w pryzmach i osuszyć się.  
Pryzmy należy dobrze osłonić w przypadku wilgotnej pogody, tak aby resztki ziemi 
mogły bezpiecznie przeschnąć. Wysuszona ziemia tworzy w trakcie załadunku pewien 
efekt amortyzacji. Po załadunku maszyna euro-Maus3 usunie ją na zewnątrz.

W przypadku bardzo trudnych warunków glebowych optymalny efekt czyszczenia 
można uzyskać w pewnych okolicznościach dopiero wtedy, kiedy buraki poleżą na 
pryzmie przez 5-7 dni i jednocześnie będą schnąć. To samo dotyczy sytuacji, kiedy po 
karczowaniu fragmenty ziemi bardzo mocno przylegają do buraków. W takim przypadku 
dużą prędkość załadunku i bezpieczne czyszczenie uzyskuje się, kiedy ziemia na 
burakach jest już przyschnięta.
Pryzmę należy układać w miarę możliwości na suchej i równej ziemi. Podłoże powinno 
być wolne od ciał obcych, jak kamienie, drewniane elementy itp.

W przypadku, kiedy szacowana ilość ziemi w pryzmie wynosi 25 % lub więcej, to 
wysokość takiej pryzmy nie powinna przekraczać 2 metrów. Przy takiej wysokości 
pryzmy uzyskuje się podczas załadunku dużą prędkość przy jednoczesnym optymalnym 
rozłożeniu zdjętej z buraków ziemi. Długie i niskie pryzmy można generalnie szybciej 
ładować niż pryzmy krótkie i wysokie.

Należy przestrzegać naszych planów dotyczących układania pryzm. Bezwzględnie 
zachować odpowiednie odstępy na odtransportowanie zebranych buraków.
Pamiętać o tym, aby szerokość pryzmy nie przekraczała 8 m.

Najczęściej załadunek jest realizowany z prawej strony, co należy uwzględnić przy 
tworzeniu pryzmy. Dzięki przemyślanej konstrukcji euro-Maus3 istnieje jednak także 
możliwość załadunku z lewej strony, przy jednakowej wydajności i takiej samej jakości.
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Anlageplan der Rubenmiete
Fahrzeug- und Maschinenbau GmbH
Sittelsdorf 24
84097 Herrngiersdorf

Tel. : 0 87 85 / 96 01 -0
Fax.: 0 87 85 / 5 66

Plan tworzenia pryzmy z buraków
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Pole przełączników 1 .......................................................................................................63
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Pole przełączników 4 .......................................................................................................67
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Pompa smarująca ..........................................................................................................284
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Pozycja do jazdy na wprost, oś tylna ............................................................................. 119
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Prawy joystick ..................................................................................................................68
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Przekładnia planetarna ..................................................................................................219
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Przełącznik obrotowy .......................................................................................................65
Przepływ buraków ..........................................................................................................136
Przycisk krzyżakowy ........................................................................................................68
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Ramię wysięgnika, napęd obrotowy ..............................................................................241
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Reflektory robocze ...........................................................................................................74
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Rodzaj napędu .................................................................................................................43
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Seria .................................................................................................................................43
Serwis ..............................................................................................................................15
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Silnik, komora silnika..................................................................................................41, 77
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Silnik, olej silnikowy........................................................................................................291
Silnik, typ silnika ...............................................................................................................43
Silnik, uruchamianie .......................................................................................................103
Silnik, wymiana oleju w silniku .......................................................................................188
Silnik, zmiana obrotów ...................................................................................................104
Silnika, instrukcja obsługi Mercedes-Benz .....................................................................162
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Składanie stołu podbierającego .......................................................................................69
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Skrzynka akumulatorów ...................................................................................................41
Skrzynka narzędziowa .....................................................................................................51
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Spawanie przy maszynie ...............................................................................................279
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Sprężarka .......................................................................................................................169
Spryskiwacz  ..................................................................................................................156
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Spryskiwacz (opcja) .......................................................................................................156
Spuszczanie wody i opróżnianie zbiornika ....................................................................159
Stacyjka............................................................................................................................63
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Stare części......................................................................................................................28
Sterowanie tylną osią .....................................................................................................118
Sterowanie tylną osią .......................................................................................................67
Sterowanie tylną osią .......................................................................................................71
Sterowanie w trybie „Zając“............................................................................................120
Sterowanie wszystkimi kołami........................................................................................ 118
Sterowanie .....................................................................................................................117
Stopa podporowa .............................................................................................................41
Stopa podporowa, podnoszenie ......................................................................................69
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Strefa zagrożenia .............................................................................................................23
Symbole ...........................................................................................................................22
Szafka centralnego układu elektrycznego .....................................................................254
Szerokość pojazdu ...........................................................................................................44
Szkolenie operatora .......................................................................................................314
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Temperatura zadana klimatyzacji .....................................................................................65
Tempomat ................................................................................................................ 65, 111
Tempomat, obsługa ........................................................................................................113
Tempomat, wł / wył ...........................................................................................................71
Transport na naczepie niskopodwoziowej .......................................................................45
Transport ..........................................................................................................................45
Tryb awaryjny napędu wentylatora ................................................................................286
Tryb pracy „Zając“ ....................................................................................................71, 104
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Tryb przeładunku ...........................................................................................................121
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Tylna ścianka podestu .....................................................................................................41
Typ pojazdu ......................................................................................................................43
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Uchwyt wielofunkcyjny .....................................................................................................68
Układ chłodzenia ............................................................................................................291
Układ elektryczny ...................................................................................................175, 252
Układ hamulcowy – konserwacja i pielęgnacja ..............................................................223
Układ hamulcowy ...........................................................................................................115
Układ hydrauliczny .........................................................................................................164
Układ hydrauliczny, konserwacja i pielęgnacja .............................................................. 211
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Układ hydrauliczny, zagrożenia ........................................................................................30
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Układ pneumatyczny, zagrożenia ....................................................................................31
Układ podgrzewający .....................................................................................................244
Układ sprężonego powietrza ..........................................................................................167
Układ wentylacji .............................................................................................................244
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Unieruchamianie ............................................................................................................179
Uruchamianie silnika z obcego źródła ...........................................................................276
Uruchomienie ...................................................................................................................81
Urządzenie ładujące ......................................................................................................129
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Ustawianie hamulca buraków ..........................................................................................65
Ustawianie hamulców ....................................................................................................283
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Ustawienia załadunku (kod menu 1) ................................................................................89
Ustawienie robocze ........................................................................................................149
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Usterki i pomoc ..............................................................................................................251
Usterki w napędzie jezdnym ..........................................................................................109
Usterki ............................................................................................................................259
Usterki, kody ..................................................................................................................287
Usterki, szukanie przy pomocy kolorowego terminala ...................................................259
Uwagi wstępne .................................................................................................................15
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Walce czyszczące, montaż / ustawianie łożysk. ............................................................233
Walce pobierający, demontaż i montaż ..........................................................................228
Walce podbierające ........................................................................................................144
Walce podbierające ..........................................................................................................41
Walce podbierające, wymiana palców ...........................................................................229
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Walce, demontaż i montaż .............................................................................................227
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Włączanie napędu maszyny ..........................................................................................131
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Wskazówki .......................................................................................................................22
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Wycieraczki i spryskiwacz tylnej szyby ............................................................................75
Wycieraczki/spryskiwacz ..................................................................................................56
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Wyłączanie zabezpieczające .........................................................................................109
Wyłączanie zabezpieczające .........................................................................................251
Wyłącznik awaryjny ..........................................................................................................67
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Wymiana filtrów ......................................................................................................299, 300
Wymiana filtru ciśnieniowego .........................................................................................216
Wymiana koła ...................................................................................................................48
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Wymiana oleju ........................................................................................................299, 300
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Wypadki, postępowanie ...................................................................................................28
Wysięgnik – konserwacja ...............................................................................................240
Wysięgnik .................................................................................................................41, 137
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Załadunek na statek .........................................................................................................47
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Zarządzanie zleceniami ...................................................................................................87
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Zawory hydrauliczne ......................................................................................................283
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Zbiornik paliwa .................................................................................................................41
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Zmiana kierunku jazdy ...................................................................................................110
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