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0 Wstęp
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 opierają się na obowiązujących w momencie przekazania do druku instrukcji 
przepisów bezpieczeństwa oraz zasad BHP. W przypadku pytań dotyczących maszyny, 
jej pracy lub zamawiania części zamiennych należy kontaktować się z najbliższym 
przedstawicielem firmy ROPA lub bezpośrednio z producentem:
ROPA Fahrzeug- und Maschinenbau GmbH 
Sittelsdorf 24 
D-84097 Herrngiersdorf 
Telefon + 49 – 87 85 – 96 010 
Telefax  + 49 – 87 85 – 566 
Internet   www.ropa-maschinenbau.de 
E-Mail     Kundendienst@ropa-maschinenbau.de 

Ważne wskazówki
l Oryginalne części zamienne firmy ROPA są wykonane 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 gotowość do 
pracy zakupionej maszyny. Producent maszyny nie może ponosić odpowiedzialności 
za tego rodzaju zmiany. W przypadku zmian w maszynie wykonanych we własnym 
zakresie wygasają wszelkie roszczenia gwarancyjne! Dodatkowo ważność może 
utracić deklaracja zgodności (znak CE) lub inne urzędowe zezwolenia. Dotyczy to 
także usuwania fabrycznie zamontowanych plomb lub pieczęci.

Ostrzeżenie! Na skutek używania niefachowo zainstalowanych urządzeń elektro-
nicznych (np. nadajniki radiowe lub inne urządzenia, które emitują promieniowanie 
elektromagnetyczne) może dojść w rzadkich przypadkach do poważnych zakłóceń w 
podzespołach elektronicznych zamontowanych w maszynie lub też do nieprawidłowego 
działania maszyny. W przypadku tego rodzaju zakłóceń może dojść do nagłego 
zatrzymania maszyny lub wykonywania niepożądanych funkcji. W takich przypadkach 
należy bezzwłocznie wyłączyć źródła zakłóceń i zatrzymać maszynę. W razie potrzeby 
poinformować firmę ROPA lub najbliższy autoryzowany punkt serwisowy firmy ROPA.

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

l Producent zastrzega sobie wyraźnie prawo i bez szczególnego poinformowania 
do wprowadzania zmian technicznych, które służą poprawie produkowanych przez 
niego maszyn lub, które zwiększają ich standard bezpieczeństwa. 

l 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.

l Jeżeli użyto pojęcia tylne osie, to to oznaczenie dotyczy zawsze przedostatniej 
i ostatniej osi, ponieważ obie osie są współpracują cały czas ze sobą. Jedynie 
w przypadku podawania rozmiaru opon oraz ciśnienia w oponach pojawia się 
rozróżnienie między oboma osiami.

l W przypadku składania zamówień części zamiennych oraz pytań technicznych 
należy zawsze podawać numer fabryczny maszyny. Numer fabryczny jest 
umieszczony na tabliczce znamionowej oraz na ramie pojazdu nad tabliczką 
znamionową.

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

l Należy wykorzystać długoletnie doświadczenie, jakie firma ROPA zebrała w 
zakresie techniki wyorywania i ładowania buraków cukrowych i zastosowała w 
zakupionej maszynie i prawidłowo obsługiwać urządzenie. Należy pamiętać, że 
wszelkie zaniedbania w zakresie prac konserwacyjnych i pielęgnacyjnych prowadzą 
nieodzownie do strat wydajności oraz czasu.

l Zwracać uwagę na niespodziewane dźwięki i zlecać natychmiastowe ich usuwanie  
przed ponownym uruchomieniem maszyny, ponieważ w przeciwnym wypadku może 
dojść do poważnych uszkodzeń maszyny lub drogich napraw.

l Należy 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 
stosowania się do nich, nie są objęte gwarancją i nie są pokrywane z tytułu rękojmi. 
Chociaż niniejszy podręcznik jest dokładną instrukcją obsługi, to we własnym interesie 
należy zapoznać się dokładnie i bez pośpiechu z obsługą całej maszyny.
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0.2 Tabliczka znamionowa i ważne dane
Tabliczka znamionowa (2) w maszynie euro-Tiger znajduje się po prawej stronie 
pojazdu, za przegubem  między przednią i środkową osią na ramie osi, pod numerem 
fabrycznym (1). 

2

1

0.1 Różnice typów między eT V8h i eT V8-3

eT V8h eT V8-3

Wpis na tabliczce 436 KW 444 KW
Wyposażenie 
kabinowe

ciemne jasne

Silnik wysokoprężny 2 sprężarki
2 rury wydechowe

1 sprężarka
1 rura wydechowa

Normy spalin EuroMot 2 EuroMot 3a
Rodzaj napędu 2 silniki nap. 

po 160 cm³
1 silnik napędowy 125 cm³
1 silnik napędowy 200 cm³
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0.3 Numery seryjne
Numer seryjny silnika znajduje się na bloku silnika, patrząc od strony zasobnika w 
kierunku jazdy po lewej stronie silnika, bezpośrednio za ostatnim cylindrem. 

Do poniższego rysunku tabliczki znamionowej należy wpisać dane zakupionej 
maszyny. Te dane będą potrzebne przy zamawianiu części zamiennych. Jeżeli nie 
był jeszcze wymieniany ogławiacz i/lub wyorywacz, to oba urządzenia można również 
zidentyfikować na podstawie numeru maszyny.
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Ogławiacz PISh

Ogławiacz PBSh/PBSOh

Numer seryjny (2) ogławiacza znajduje się po lewej stronie na górze bocznej części 
ogławiacza.

2

2

Numer seryjny (1) wyorywacza po lewej stronie z przodu przy górnej zawieszce do 
zawieszania trójpunktu.

1
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1 Bezpieczeństwo

1.1 Informacje ogólne
Kombajn euro-Tiger został wyprodukowany zgodnie z aktualnym stanem techniki i 
sprawdzony pod kątem bezpieczeństwa.
Maszyna jest zgodna z normą CE i odpowiada tym samym obowiązującym dyrektywom 
europejskim dotyczących wolnego przepływu towarów na terenie krajów Unii 
Europejskiej lub na obszarze Europejskiej Przestrzeni Gospodarczej.
Zmiany w tej maszynie wymagają uprzedniej wyraźnej zgody producenta. W przeciwnym 
wypadku wygasa gwarancja producenta. Dodatkowo może stracić ważność zezwolenie 
do ruchu po drogach publicznych i pozostałe zezwolenia dla maszyny. Należy dokładnie 
przestrzegać wskazówek zawartych w dostarczonej wraz z maszyną instrukcji 
obsługi. Producent nie odpowiada za szkody, które wynikają z nieprawidłowej obsługi 
maszyny, użycia niezgodnego z przeznaczeniem, nieprawidłowego lub niefachowego 
uruchomienia lub też z powodu nieprzeprowadzenia prac konserwacyjnych i 
pielęgnacyjnych przez klienta. W trakcie pracy maszyny należy zagwarantować, aby 
był ona w bardzo dobrym stanie technicznym, aby osoby ją obsługujące były świadome 
zagrożeń i aby była używana zgodnie z jej przeznaczeniem.

1.2 Obowiązki użytkownika maszyny
Właściciel maszyny, który korzysta z maszyny, lub osoba przez niego upoważniona, jest 
zobowiązany:
– do przestrzegania obowiązujących europejskich i krajowych przepisów BHP..
– do pouczenia operatora maszyny odnośnie spoczywających na nim obowiązków 

dotyczących bezpiecznego kierowania maszyną w ruchu drogowym. Takie 
pouczenie należy przeprowadzać za każdym razem przed rozpoczęciem każdego 
sezonu. Pouczenie należy potwierdzić podpisem właściciela maszyny oraz 
pouczonego operatora maszyny. Właściciel ma obowiązek przechowywania 
złożonych podpisów przez okres przynajmniej 1 roku.

– do przeszkolenia operatorów maszyny przed pierwszym użyciem w obsłudze lub w 
bezpiecznym obchodzeniu się z maszyną. 

Druki pouczenia znajdują się w rozdziale 9 niniejszej instrukcji obsługi (potwierdzenie 
pouczenia operatora maszyny). W razie potrzeby druki należy przed ich wypełnieniem 
skopiować. 
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1.3 Ogólne symbole i wskazówki
W niniejszej instrukcji obsługi dotyczącej bezpieczeństwa użyto poniższych symboli 
i wskazówek. Ostrzegają one przed możliwymi obrażeniami osób lub szkodami 
materialnymi lub też stanowią wskazówki ułatwiające pracę.

Niebezpieczeństwo! Ten symbol ostrzega przed bezpośrednio grożącymi sytuacjami 
niebezpiecznymi, które mogą prowadzić do śmierci lub bardzo poważnych obrażeń 
ciała. Takie zagrożenie może pojawić się zawsze wtedy, kiedy użytkownik maszyny 
nie będzie przestrzegał zaleceń odnośnie obsługi i pracy z maszyną lub też będzie je 
przestrzegać niedokładnie.

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

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

Wskazówka! Ten symbol zwraca uwagę użytkownika maszyny na szczególne cechy, co 
ułatwia pracę.

1.4 Użycie zgodne z przeznaczeniem
Maszyna jest przeznaczona wyłącznie:
–  Do wyorywania buraków cukrowych i podobnych roślin okopowych, 
– do odkładania wyorywanych roślin okopowych na kopcu bezpośrednio na skraju 

pola lub do wyładowywania wyorywanych roślin na jadący obok maszyny pojazd 
towarzyszący.

Do użycia zgodnego z przeznaczeniem należy również poruszanie się maszyną po 
drogach publicznych w ramach obowiązujących przepisów kodeksu drogowego. Do tego 
zakresu należy zarówno jazda do przodu, jak i jazda do tyłu. Każde inne użycie maszyny 
jest uznawane za niezgodne z przeznaczeniem i tym samym jest zabronione. Producent 
informuje również o tym, że maszyna nie służy do ciągnięcia przyczep, holowania 
lub wyciągania innych pojazdów, do ciągnięcia lub przesuwania lub transportowania 
jakichkolwiek ciężarów lub jakichkolwiek innych ładunków. 

Ostrzeżenie!

Niebez-	
pieczeństwo!

Uwaga!

Wskazówka!
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1.5 Strefa zagrożenia
Przebywanie w trakcie pracy maszyny w strefie zagrożenia jest wzbronione. W razie 
niebezpieczeństwa obsługujący ma obowiązek bezzwłocznego wyłączenia maszyny 
i wezwania do puszczenia niebezpiecznego obszaru. Maszynę wolno ponownie 
uruchomić dopiero w momencie, kiedy w omawianej strefie nikogo nie będzie.
Osoby chcące się zbliżyć do maszyny w trakcie jej pracy muszą poinformować o tym 
w wyraźny sposób operatora maszyny (np. wołając lub dając umówiony znak ręką), 
co pozwoli na uniknięcie nieporozumień. W trakcie wyorywania strefą zagrożenia jest 
pas o szerokości 6 metrów z lewej i prawej strony i 100 metrów przed maszyną. Strefa 
zagrożenia wokół talerza wyrzutnika liści ma promień 30 metrów. Po wejściu osoby 
trzeciej do tej strefy należy bezzwłocznie wyłączyć maszynę i wezwać tą osobę do 
natychmiastowego jej opuszczenia. Maszynę wolno uruchomić ponownie dopiero w 
momencie, kiedy w strefie zagrożenia nikogo nie będzie.

Niebezpieczeństwo! Osoby przebywające w strefie zagrożenia są narażone na 
odniesienie bardzo poważnych obrażeń ze śmiercią włącznie. Obsługujący jest 
zobowiązany do natychmiastowego zatrzymania maszyny, jeżeli tylko w strefie pojawią 
się jakieś osoby lub zwierzęta lub, kiedy przedostaną się obce przedmioty. Zabrania 
się wyraźnie ręcznego zbierania buraków cukrowych, które nie zostały wyorywane 
przez maszynę, tak długo, jak maszyna pracuje. Przed przystąpieniem do prac 
konserwacyjnych i naprawczych należy wyłączyć silnik i wyciągnąć ze stacyjki kluczyk. 
Przeczytać dokładnie instrukcję obsługi i przestrzegać wskazówek dotyczących 
bezpiecznej pracy. 

Dodatkowa strefa 
zagrożenia tylko w PBS*

Niebez-	
pieczeństwo!
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Wszystkie miejsca, które stanowią możliwe źródło zagrożeń, są oznakowane dodatkowe 
odpowiednimi naklejkami (piktogramy). Piktogramy wskazują na możliwe zagrożenia. 
Stanowią one część instrukcji obsługi. Naklejki należy utrzymywać w czystym i dobrze 
czytelnym stanie. Naklejki dotyczące bezpieczeństwa, które są uszkodzone lub nie są 
czytelne, należy bezzwłocznie wymienić na nowe. Znaczenie piktogramów podano na 
następnej stronie. Dodatkowo przy każdym piktogramie znajduje się sześciomiejscowy 
numer. Jest to numer zamówienia firmy ROPA. Dany piktogram można zamówić u 
producenta podając znajdujący się pod nim numer. Podana w nawiasach liczba jest 
wydrukowana na danej naklejce. Ułatwia to przyporządkowanie piktogramu i jego 
identyfikację..

Użytkownik maszyny powinien poinformować wszystkie osoby obecne podczas 
wyorywania o możliwych zagrożeniach. Do tego celu służą wskazówki znajdujące się 
w załączniku. Stronę ze wskazówkami należy w razie potrzeby skopiować i wręczyć 
zainteresowanym. Dla własnego bezpieczeństwa oraz jako ochrona przed możliwymi 
roszczeniami regresywnymi odbiór arkusza należy potwierdzić pisemnie przez 
odbierających.
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355068 (39) 
Zagrożenie przez prąd elektryczny! Zachować 
bezpieczny odstęp do 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 wystarczający odstęp!

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

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 w trakcie pracy 
zabezpieczeń.

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

355064 (52) 
Ryzyko wskutek niezamierzonego 
odjechania maszyny. Przed 
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 bezp.

355069 (41) 
Ryzyko poparzenia przez gorące 
powierzchnie! Zachować bezpieczny 
odstęp do 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 zaleceń podanych w 
podręczniku.

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

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

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

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

355186 (20) 
Nie wkładać rąk do 
obszarów grożących 
zgnieceniem, kiedy 
części mogą się 
poruszać.
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1.7 Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia
W celu zmniejszenia ryzyka obrażeń u osób i/lub szkód materialnych należy dokładnie 
przestrzegać poniższych postanowień i przepisów. Dodatkowo należy przestrzegać 
regionalnie obowiązujących przepisów i postanowień w odniesieniu do bezpieczeństwa 
pracy i bezpiecznego obchodzenia się roboczymi maszynami samojezdnymi. Każda 
osoba pracująca z maszyną musi ze względów bezpieczeństwa przeczytać i rozumieć 
niniejszą instrukcję obsługi. Dodatkowo musi ona zapoznać się z obowiązującymi 
przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. W celu zapewnienia 
bezpiecznej pracy bezwzględnie przestrzegać obowiązujących przepisów dotyczących 
ochrony zdrowia, obowiązujących krajowych przepisów BHP lub równoważnych im 
przepisów BHP innych państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych krajów układu 
Europejskiej Przestrzeni Gospodarczej.
Użytkownik jest zobowiązany do nieodpłatnego udostępnienia osobie obsługującej 
maszynę obowiązujących przepisów w ich aktualnej wersji.
l Maszynę wolno użytkować wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem przy 

uwzględnieniu zaleceń podanych w niniejszej instrukcji obsługi.
l Maszynę należy używać w taki sposób, aby w każdym momencie była 

zagwarantowana jej stabilność.
l Maszyna nie może pracować w zamkniętych pomieszczeniach.
l Nie wolno w żaden niedozwolony sposób wpływać na działanie elementów obsługi i 

elementów nastawczych lub też ich wyłączać.

1.8 Wymagania wobec personelu obsługującego i 
przeprowadzającego prace konserwacyjne
Samodzielnie prowadzić maszynę i wykonywać prace konserwacyjne mogą wyłącznie 
osoby, które są pełnoletnie i które:
l Posiadają wymagane i ważne prawo jazdy (w przypadku jazdy drogowa 

publicznych),
l Spełniają warunki odnośnie zdrowia fizycznego i psychicznego,
l Nie znajdują się pod wpływem narkotyków, alkoholu lub lekarstw, zmniejszających 

w jakikolwiek sposób zdolność reakcji operatora maszyny i które swoją zdolność do 
pracy udowodniły głównemu użytkownikowi maszyny,

l Zostały pouczone przez głównego użytkownika maszyny o ich obowiązkach w 
odniesieniu do bezpiecznego kierowania maszyną,

l Dobrze znają miejsce pracy i można po nich oczekiwać, że powierzone im zadania 
wykonają dobrze.

l Są do tego upoważnione przez głównego użytkownika maszyny.
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1.9 Postępowanie w razie wypadku
W razie wypadków z obrażeniami u osób należy maszynę bezzwłocznie wyłączyć. Kiedy 
będzie to potrzebne przeprowadzić niezbędne czynności związane z pierwszą pomocą, 
wezwać pomoc medyczną i ewentualnie poinformować najbliższego dostępnego 
przełożonego.

1.10 Postępowanie ze starymi częściami, paliwami oraz materiałami 
pomocniczymi
l Podczas obchodzenia się z paliwami i materiałami pomocniczymi należy zawsze 

nosić odpowiednie ubranie ochronne, które zapobiegnie możliwemu kontaktowi z 
tymi materiałami lub taki kontakt zminimalizuje.

l Uszkodzone, wymontowane stare części należy zbierać i sortować wg rodzaju 
materiału i dostarczyć do punktu zajmującego się utylizacją.

l Pozostałości olejów, tłuszczy, rozpuszczalników oraz środków czyszczących 
należy zebrać i przechowywać w sposób bezpieczny i przyjazny dla środowiska do 
odpowiednich i zgodnych z przepisami zbiornikach i utylizować w sposób przyjazny 
dla środowiska zgodnie z obowiązującymi miejscowymi przepisami.

1.11 Pozostałe zagrożenia 
Pozostałe zagrożenia to szczególnego rodzaju zagrożenia, których nie można 
zlikwidować mimo bezpiecznej konstrukcji urządzenia. Te pozostałe zagrożenia nie są 
rozpoznawalne na pierwszy rzut oka i mogą stanowić źródło możliwych obrażeń lub 
zagrożeń dla zdrowia.
W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych pozostałych zagrożeń należy bezzwłocznie 
zatrzymać maszynę i ewentualnie poinformować właściwego przełożonego, który 
podejmie dalsze decyzje i podejmie wszystkie potrzebne kroki w celu zlikwidowania 
powstałego zagrożenia. W razie potrzeby należy poinformować producenta maszyny.

Personel obsługujący musi przeczytać w całości i zrozumieć instrukcję obsługi maszyny.
Wszystkie prace konserwacyjne, które nie są wyraźnie dozwolone dla obsługującego 
maszynę, mogą być przeprowadzane wyłącznie przez odpowiednio przeszkolony 
personel serwisowy. 
Różne czynności mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby, które zostały wyraźnie 
upoważnione do nich przez firmę ROPA. W przypadku wątpliwości, czy można daną 
czynność wykonać samodzielnie bez ryzyka, należy skontaktować się z producentem.

Wskazówka! Druki potwierdzające przeszkolenie i pouczenie odnośnie bezpiecznej 
pracy dla personelu obsługującego i wykonującego prace konserwacyjne są dołączone 
do niniejszej instrukcji obsługi. W razie potrzeby skopiować je przed ich wypełnieniem.

Wskazówka!
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l Podczas przelewania paliwa lub oleju należy używać odpowiednich lejków.
l Unikać kontaktu skórnego z paliwem, olejami lub smarem! W razie potrzeby ubrać 

odpowiednie rękawice ochronne.
l Paliwo lub olej należy przelewać na zewnątrz lub w dobrze wentylowanych 

pomieszczeniach.

1.12 Zagrożenia na skutek wpływów mechanicznych

Niebezpieczeństwo! W trakcie pracy maszyny istnieje zagrożenie życia przez 
niezamocowane obracające się części maszyny (wał kardana, walce i taśmy 
transportowe.) oraz wiszące podzespoły. Obracające się części oraz odrywające 
się elementy maszyny mogą prowadzić do bardzo poważnych obrażeń: zgnieceń, 
oderwania części ciała oraz złamania kości. Te obrażenia mogą w szczególnie ciężkich 
przypadkach prowadzić do śmierci. W trakcie wyorywania w obszarze przed maszyną 
istnieje najwyższe zagrożenie życia przez wyrzucane kamienie lub inne ciała obce (np. 
wylatujące metalowe części). 
Ochrona przed tym zagrożeniami polega na zachowaniu wystarczającego bezpiecznego 
odstępu, na stałym zachowywaniu ostrożności oraz poprzez noszenie odpowiedniego 
ubrania ochronnego.

1.13 Zagrożenia stwarzane przez paliwa

Ostrzeżenie! Oleje, paliwa i smary mogą być przyczyną następujących uszkodzeń: 
l Zatrucia na skutek wdychania oparów paliwa, 
l Alergie wskutek kontaktu skórnego z paliwem, olejem lub smarem, 
l Ryzyko pożaru lub wybuchu wskutek palenia papierosów, używania ognia lub  
 otwartego źródła światła podczas kontaktu z paliwem, olejem lub smarem.

Zapobieganie wypadkom
l Podczas obchodzenia się z paliwem lub olejem palenie papierosów lub 

używanie ognia lub otwartego ognia jest surowo wzbronione. Oleje i paliwa 
wolno przechowywać wyłącznie w odpowiednich i dopuszczonych do tego celu 
zbiornikach.

l Nie wystawiać pojemników z paliwem na bezpośrednie działanie promieni 
słonecznych.

l Pojemniki z paliwem należy przechowywać zawsze w zacienionym miejscu.
l Podczas obchodzenia się z paliwem należy zachować najwyższą ostrożność. 

Dokładnie stosować się do obowiązujących przepisów bezpieczeństwa odnośnie 
obchodzenia się z paliwami.

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

l Nasączone paliwem lub olejem szmaty należy przechowywać w odpowiednich 
i zgodnych z przepisami pojemnikach i je utylizować w sposób przyjazny dla 

Niebez-	
pieczeństwo!

Ostrzeżenie!



1 Bezpieczeństwo

32Rodział 1	
Bezpieczeństwo 

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

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

środowiska.
l Mieć w pogotowiu odpowiednie środki neutralizujące i w razie potrzeby 

bezzwłocznie ich użyć.

1.14 Zagrożenie hałasem

Ostrzeżenie! Hałas może być przyczyną utraty słuchu (głuchota), pogorszenia 
słuchu, zaburzeń zdrowotnych jak na przykład zaburzeń równowagi lub świadomości, 
również zakłóceń w pracy układu krążeniowego człowieka. Hałas może prowadzić do 
zmniejszenia uwagi. Dodatkowo duży poziom hałasu może utrudniać komunikację 
między personelem obsługującym oraz komunikację z otoczeniem. Pogorszeniu lub 
całkowitemu wyłączeniu może ulec odbiór sygnałów akustycznych.

Możliwe przyczyny:	
Hałas impulsowy (< 0,2 s; > 90 dB(A)) 
Hałasy generowane przez maszynę ponad 90 dB (A)

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

1.15 Niebezpieczeństwo przez układ hydrauliczny

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

Ostrzeżenie!

Uwaga!

Ostrzeżenie!
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1.16 Wskazówki dotyczące bezpiecznego obchodzenia się z 
akumulatorami kwasowymi
1. Zabroniony jest ogień, iskrzenie, palenie papierosów oraz źródło otwartego światła. 

Unikać iskrzenia przy podłączaniu i odłączaniu odbiorników elektrycznych lub 
przyrządów pomiarowych podłączanych bezpośrednio do klem akumulatora. Przed 
zdjęciem i założeniem klem wyłączyć głównym wyłącznik akumulatora. W pierwszej 
kolejności należy rozłączyć przewód masy. Unikać zwarć w wyniku niewłaściwego 
połączenia biegunów oraz prac z płaskimi kluczami. Nie zdejmować bez potrzeby 
osłon biegunów akumulatora. Przy podłączaniu kabel masy należy podłączać jako 
ostatni.

2. Nosić odpowiednią ochronę oczu i twarzy!
3. Kwas oraz akumulator należy przechowywać z dala od dzieci!
4. Akumulator zawiera żrący kwas. Nosić odpowiednie ubranie ochronne oraz 

kwasoodporne rękawice gumowe. Nie przewracać akumulatora, ponieważ z otworu 
odpowietrzającego może wypłynąć kwas.

5. Stosować się do wskazówek producenta akumulatora.

Niebezpieczeństwo wybuchu! Zaleca się zachowanie zwiększonej ostrożności po 
dłuższej pracy lub ładowaniu akumulatora przy użyciu prostownika do akumulatorów. 
Podczas ładowania może gromadzić się bardzo gaz o bardzo wybuchowych 
właściwościach. Należy zawsze pamiętać o odpowiedniej wentylacji. Pamiętać o 
ładowaniu akumulatorów kwasowych przy użyciu wyłącznie dozwolonego prądu 
ładowania.

Możliwości ochrony
Wszystkie przewody wężowe w układzie hydraulicznym sprawdzać pod kątem 
uszkodzeń i ich ogólnego stanu oraz bezzwłocznie zlecić wymianę uszkodzonych 
przewodów odpowiednio przeszkolonemu personelowi. Przewody wężowe należy 
regularnie sprawdzać i wymieniać zgodnie z przyjętym zasadami techniki oraz 
regionalnymi obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i w razie potrzeby zlecić 
wymianę na nowe. Wszelkie prace przy układzie hydraulicznym może wykonywać 
wyłącznie odpowiednio i specjalnie przeszkolony personel. Przed przystąpieniem do 
pracy w układzie hydraulicznym należy zredukować do minimum występujące w nim 
ciśnienie! Unikać kontaktu skórnego z olejem hydraulicznym.

Niebez-	
pieczeństwo!
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2 Jazda drogowa
Maszyna euro-Tiger jest uznawana na obszarze Unii Europejskiej za samojezdną 
maszynę roboczą. Taki rodzaj pojazdu podlega specjalnym postanowieniom i przepisom, 
które mogą się różnić w poszczególnych krajach. W przypadku jednego kraju mogą 
dochodzić do tego różnice w poszczególnych przepisach, które są ustalane przez 
właściwe urzędy ds. komunikacji. Na indywidualne życzenie użytkownika maszyna euro-
Tiger 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-Tiger 
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, że kierowca oraz właściciel maszyny euro-
Tiger są zawsze osobiście odpowiedzialni za zachowanie odpowiednich przepisów 
właściwych urzędów ds. komunikacji.

Na terenie RFN obowiązują przykładowo następujące zasady:
Przed jazdą drogowa publicznych należy:
a)  opróżnić zasobnik.
b) całkowicie opuścić ślimak zasobnika.
c) schować taśmę wyładowczą w obrysie pojazdu.
d) część przegubową taśmy wyładowczej złożyć do środka i opuścić do oporu na dół.
e) obie górne części elewatora opuścić całkowicie na dół.
f) podnieść do góry walec z czujnikiem rzędów i zabezpieczyć hakiem (1).

1

Wskazówka!
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g) złożyć koła kopiujące i je zablokować (nie dotyczy PBSOh).
h) umieścić na zewnątrz (w sposób pokazany na zdjęciu) biało-czerwone tablice 

ostrzegawcze i zabezpieczyć je zawleczkami. Ponadto wszystkie biało-czerwone 
tablice i pasy ostrzegawcze utrzymywać w czystym i niezniszczonym stanie. Przed 
wjechaniem na drogi publiczne należy je przeczyścić w taki sposób, aby prawidłowo 
spełniały swoją ostrzegawczą funkcję.

i) zwolnić dolne blokady prowadnicy pantografu ogławiacza i opuścić w dół aż do 
oporu (pozycja transportowa).

Na zdjęciu jest pokazana maszyna od numeru seryjnego 
06-***; w celu lepszego pokazania bez zabezpieczenia
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j) w maszynach z ogławiaczem PBSh całkowicie złożyć talerz wyrzutnika liści.
k) podnieść całkowicie do oporu wyorywacz.
l) przesunąć wyorywacz do pozycji środkowej. 
m) w przypadku zmiennego wyorywacza przesunąć ręcznie walce do pozycji 

środkowej.
n) wyłączyć podporę wahadłową przedniej osi.
o) włączyć bieg drogowy (oznaczenie „Zając“).
p) ustawić sterowanie tylnych kół w pozycji 0° i w przypadku sterowania 

synchronicznego zsynchronizować przegub z osią przednią (włączyć włącznik 
aktywujący). W przypadku jazdy bez sterowania synchronicznego ustawić przegub 
w pozycji środkowej,

q) nacisnąć włącznik blokady sterowania oboma tylnymi osiami.
r) sprawdzić stan techniczny pojazdu pod kątem bezpiecznej obsługi i jazdy po drodze,
s) odpowiednio i wystarczająco oczyścić pojazd,
t) wyłączyć wszystkie reflektory robocze.
u) złożyć i zabezpieczyć obie drabinki wejściowe,
v) opuścić oś dodatkową (dotyczy tylko maszyny euro-Tiger wyposażone w taką oś) 

służącą do jazdy drogowa publicznych. 
PRZED opuszczeniem dodatkowej osi należy sprawdzić, czy w jej obszarze nie ma 
żadnych osób trzecich.

Oś dodatkowa w pozycji roboczej
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Klawisz  = opuszczanie
Klawisz  = podnoszenie

Tej osi nie wolno używać w trakcie jazdy w terenie i dlatego w trakcie prac polowych 
musi być podniesiona.  
W celu podniesienia lub opuszczenia osi dodatkowe przełącznikiem obrotowym na 
panelu obsługi II wybrać pozycję 8.
Po włączeniu dodatkowej osi na kolorowym terminalu pojawia się symbol .

Pozostałe zalecenia dotyczące obsługi maszyny na drodze:
Podczas jazdy drogowa publicznych należy, niezależnie od pory dnia, włączyć oba żółte 
światła obrysowe.

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

Jako samojezdna maszyna robocza z dopuszczalną maksymalną prędkością 20 
km/h euro-Tiger 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.
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W wersji z maksymalną dopuszczalną prędkością 25 km/h maszyna euro-Tiger podlega 
obowiązkowi dopuszczenia do ruchu oraz oznakowania. Dodatkowo pojazd należy 
ubezpieczyć przed uszkodzeniem zgodnie z regionalnie obowiązującymi przepisami.

W przypadku obu wariantów należy spełnić następujące zalecenia:
– Kierujący pojazdem powinien otrzymać pomoc dodatkowej osoby, która będzie 

udzielała wskazówek kierującemu w trakcie jazdy, zawsze wtedy, kiedy, kiedy nie 
będzie zagwarantowane bezpieczne kierowanie pojazdem (np. na skrzyżowaniach i 
zwężeniach, podczas cofania oraz przy panujących warunkach atmosferycznych).

– Sterowanie tylnych kół wolno włączać na chwilę tylko przy przejeżdżaniu ciasnych 
zakrętów z niską prędkością.

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

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

– Nie wolno przewozić żadnych osób na platformie przed kabiną kierowcy.
– Użytkownik maszyny lub osoba przez niego upoważniona ma obowiązek pouczenia 

każdego kierowcy przed jazdą o zasadach bezpiecznego poruszania się drogowa 
publicznych. Kierowcy 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 juz wspomniano, miejscowy urząd ds. komunikacji może wprowadzić dodatkowe 
przepisy, które będą odbiegały od podanych powyżej przepisów. Obowiązkiem 
użytkownika pojazdu i kierowcy pojazdu jest zdobycie informacji na temat tych 
przepisów i ich przestrzeganie.

– W przypadku pofabrycznej zmiany części lub ich funkcji, których konstrukcja lub 
przebieg jest określony przepisami, wygasa „Ogólne zezwolenie na użytkowanie 
maszyny“ i należy złożyć wniosek o wydanie nowego zezwolenia.
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3 Zdjęcia poglądowe i dane techniczne

3.1 Zdjęcie poglądowe maszyny euro-Tiger

Zadaniem poniższego rysunku jest zaznajomienie z nazwami najważniejszych 

podzespołów w maszynie euro-Tiger. 

Schowek

Taśma wyładowcza

Zasobnik

Komora silnika

Ślimak zasobnika
Elewator pierścieniowy

Talerz wyrzutnika liści (tutaj niepokazany, tylko w modelu  PBS)

Wyorywacz

Drabinka wejściowa do kabiny

Oczysz.gwiazd sitow

Centralny układ elektryczny

Kabina kierowcy

Czujnik liści
Lemiesz

Pojemnik z wodą do mycia szyby

Zbiornik z 	
olejem 	
hydrauli-	
cznym

Koło kopiujące

Drabinka wej. zasobnika
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Typ pojazdu: e-T V8h e-T V8 - 3

Ważny dla serii: 2005/2006 Od 2006

Typ silnika Daimler Chrysler:  DaimlerChrysler 
OM502LA.E2/1

DaimlerChrysler 
OM502LA.E3A/2

Certyfikat: E2/1 E 3A/2

Stopień oczyszczania spalin: Euromot 2 Euromot 3a

Norma spalin: 97/98/EG stopień 2 97/68/EG stopień 3a

Moc: 436 kW przy 1690 min-1 444 kW przy 1690 min-1

Maks.moment obrotowy:: 2700 Nm / 1200 min-1

Znamionowa prędkość obrotowa: 1600 min-1 

Maksymalna prędkość obrotowa: 1690 min-1 

Rodzaj napędu: Silnik wysokoprężny 4 taktowy, wtrysk bezpośredni

Pojemność: 15.928 cm³

Przeniesienie napędu: Bezstopniowo hydrostatycznie w wariantach pracy

Tryb pracy „Żółw“: 0 - 13 km/h

Tryb pracy „Zając“: 0 - 20 km/h (lub 25 km/h)

Trzy mechanicznie napędzane osie z blokadą układu różnicowego i regulacją obciążenia osi dla trzeciej osi 
podpora wahadłowa z przodu. Dodatkowa oś (wyp.seryjne w RFN; opcja w innych krajach)

Ciężar pustej maszyny zależnie od wariantu 
wyposażenie

30.800 kg do 32.300 kg

Dopuszczalny ciężar całkowity /obciążenie osi Patrz tabliczka znamionowa

Dopuszczalne obciążenie osi z przodu (4 osie) Patrz tabliczka znamionowa

Dopuszczalne obciążenie osi z tyłu (oś podwójna): Patrz tabliczka znamionowa

3.2 Dane techniczne
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Typ pojazdu: e-T V8h e-T V8 - 3

Pojemność zbiornika paliwa: 1440 l

Zużycie paliwa: średnie 35 - 60 l/h

Opony: przód w 
PR-XL Wyorywacz 

800/65 R 32 172 A8 lub 900/55 R 32 173 A8 
1050/50 R32lub900/60 R 32 176 A8

środek 1050/50 R 32 178 A8 

tył 1000/50 R 25 172 A8

Oś dodatkowa (opcja): 6,5 x 10

Wydajność wyorywacza: do 1,5 ha/h

Prądnice: 2 x 100 A

Napięcie pokładowe: 24 V

Pojemność akumulatorów: 2 x 143 Ah

Długość (pozycja do jazdy drogowej): 14950 mm

Długość (pozycja do jazdy drogowej);  
TYLKO wersja dla Europy Wsch. z PBSOh

15650 mm

Szerokość (pozycja do jazdy drogowej):

z wyorywaczem PRh-45: 3000 mm

z wyorywaczem PRh-50 oder PRh-V: 3300 mm

Wysokość (pozycja do jazdy drogowej): 4000 mm

Wysokość (pozycja do wyorywania): 5800 mm

Poziom hałasu w trakcie jazdy: 89 dB (A)

Poziom hałasu w trakcie postoju: 85 dB (A)

Czynnik chłodzący w klimatyzacji: R134a

Ilość czynnika chłodzącego ok.: 2,0 kg
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3.3 Rysunek transportowy dla euro-Tiger 2005-V8 z ogławiaczem 
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3.4 Rysunek transportowy dla euro-Tiger 2005-V8 z ogławiaczem 
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4 Opis ogólny

4.1 Funkcja
Maszyna euro-Tiger jest samojezdną maszyną roboczą do wyorywania buraków 
cukrowych.
Wyorywane buraki są zbierane do zasobnika. Po napełnieniu zasobnika buraki 
można rozładować przy pomocy taśmy wyładowczej na kopiec lub przeładować na 
towarzyszące maszynie pojazdy.
Układ automatycznego kierowania (autopilot) naprowadza maszynę euro-Tiger 
dokładnie w zbiory, tak, że interwencja osoby obsługującej jest konieczna tylko w 
rzadkich przypadkach.
Proces wyorywania przebiega wielostopniowo. Hydraulicznie ustawiany ogławiacz 
odcina z buraków liście. Odcięte liście są rozrzucane przez ślimak liści i obracający się 
talerz wyrzutnika liści na wybranej dowolne szerokości pola (nie dotyczy modelu PISh).
Przy pomocy urządzenia do gromadzenia liści (opcja tylko w przypadku ogławiaczy 
PBSh) istnieje możliwość przerzucania liści na jadące obok maszyny pojazdy.
Dogławiacz jest wyposażony w automatyczny układ siły cięcia, który gwarantuje zawsze 
dokładne cięcie buraka, niezależnie od tego, czy jest on niżej lub wyżej osadzony w 
glebie. Grubość ogławiania można ustawiać z kabiny kierowcy.
Wyorywacz może być przesuwany w prawą lub lewą stronę, co pozwala na uzyskanie 
wystarczającego odstępu między przednim kołem i kolejnym rzędem buraków. 
Lemiesze na liniowo prowadzonym korpusie są wyposażone działający cały czas układ 
zabezpieczenia przed kamieniami.
Na skutek drgań lemieszy, które można włączać i wyłączać, istnieje możliwość 
wyciągania buraków cukrowych z podłoża w sposób minimalizujący ich uszkodzenie. 
Głębokość wyorywania po prawej i lewej stronie można ustawiać osobno z poziomu 
kabiny kierowcy.
Tor ruchu walca jest optymalnie widoczny z kabiny kierowcy. Jego wielkość gwarantuje 
uzyskanie dużej wydajności przy zachowaniu bardzo dobrego oczyszczania wstępnego.
Wyorywane buraki są transportowane  za pośrednictwem taśmy sitowej pod osią 
portalową do trzech gwiazd sitowych. W razie potrzeby można zastosować zęby 
sprężynowe.
Efekt oczyszczania i prędkość transportowania można łatwo dopasować do 
indywidualnych warunków.
Elewator pierścieniowy transportuje buraki do góry do zasobnika. W zasobniku 
znajduje się ślimak, który rozkłada buraki równomiernie na całej powierzchni, co 
pozwala na maksymalne wykorzystanie pojemności zasobnika. Kierunek obrotów (i 
tym samym kierunek transportowania) ślimaka zasobnika zmienia się w sposób w pełni 
automatyczny.
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4.2 Zakres dostawy
W zakresie dostawy maszyny euro-Tiger znajduje się gaśnica, apteczka pierwszej 
pomocy, dwa kliny oraz zestaw narzędzi z pakietem drobnych części. Apteczka znajduje 
się w kabinie, gaśnica na platformie kabiny kierowcy na ściance zasobnika. Skrzynka 
narzędziowa z zestawem narzędzi znajduje się w komorze silnika po lewej stronie 
pojazdu w specjalnym mocowaniu, z kolei pakiet części zamiennych jest umieszczony w 
przewidzianym do tego celu zamykanym schowku po lewej stronie maszyny euro-Tiger.

Uwaga! Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń przy otwieraniu schowka. Niewłaściwie 
schowane część mogą wypaść przy nieostrożnym otwieraniu schowka i spowodować 
obrażenia u stojących w pobliżu osób. Dlatego wszystkie przedmioty należy 
odpowiednio poukładać i zachować porządek.

Część dostarczonego z maszyną wyposażenia znajduje się w schowku na prawej 
ściance zasobnika.

W celu wyładowania buraki cukrowe są transportowane przez podłogę wzdłużną i 
poprzeczną do taśmy wyładowczej, która wyładowuje je na kopiec lub na jadący obok 
maszyny pojazd towarzyszący.
W wewnętrznej sieci CAN jest połączonych ze sobą do 10 komputerów pokładowych, 
z których informacje są wyświetlane na dużym kolorowym terminalu. Wszystkie funkcje 
maszyny euro-Tiger są sterowane i kontrolowane przez jedną osobę z poziomu kabiny 
kierowcy.

Schowek w zasobniku Schowek po zewnętrznej stronie

Uwaga!
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Opis oznaczenia ogławiacza na przykładzie modelu ROPA PBSOh-45“:
P 	 P = wersja Paintner 
B  B = ogławiacz z wyrzutnikiem liści i ślimakiem liści,  
    I = ogławiacz zintegrowany 
S  S = ogławiacz 
O  O = wersja dla Europy Wsch. (ślimak liściowy powiększony i zmiana  
    kierunku obrotów, 4 koła kopiujące)  
h  h = hydrauliczny napęd ogławiacza; m = napęd mechaniczny 
-  - = spacja 
45  45 = 45 cm odstęp między rzędami; 50 = 50 cm 
    V = zmienny, ustawiany między 45 cm i 50 cm 
    XL = szersza wersja 
     9x45 = rzędów z odstępem między rzędami 45 cm 
     8x22 = 8 rzędów z odstępem między rzędami 22 cali itd.

Powyższe oznaczenie jest w instrukcji często podawane w niepełnej wersji. W taki 
przypadku obowiązuje opisany stan rzeczy dla wszystkich wariantów danej serii 
konstrukcyjnej.
Przykłady:
PISh  obowiązuje dla wszystkich odstępów między rzędami (45 cm, 50 cm,  
  zmienny, itd.) 
PSh  dotyczy ogławiacza zintegrowanego oraz dla ogławiacza z talerzem  
  wyrzutnika liści oraz ślimakiem liściowym 
W przypadku wszystkich odstępów między rzędami 
PS  dotyczy wszystkich ogławiaczy ROPA

4.3 Przegląd typów ogławiacza i wyorywacza
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Znaczenie oznaczenia wyorywacza na przykładzie ROPA „PRh-45“
P  P = wersja Paintner 
R  R = wyorywacz 
h	 	 h = napęd hydrauliczny; m = napęd mechaniczny 
-  - = znak oddzielający
45   45 = 45 cm odstęp między rzędami; 50 = 50 cm 
    V = zmienny, możliwość ustawiania między 45 cm i 50 cm 
    XL = szersza wersja 
     9x45 = 9 rzędów z odstępem między rzędami 45 cm  itd. 
     8x22 = 8 rzędów z odstępem między rzędami 22 cali itd.

Powyższe oznaczenie jest w instrukcji często podawane w niepełnej wersji. W taki 
przypadku obowiązuje opisany stan rzeczy dla wszystkich wariantów danej serii 
konstrukcyjnej.
Przykłady: 
PRh  dotyczy wyorywaczy ROPA z napędem hydraulicznym
PR  dotyczy wszystkich wyorywaczy ROPA
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2

3

5.1 Kolumna kierownicy

Niebezpieczeństwo! Ryzyko odniesienia śmiertelnych obrażeń, jeżeli w trakcie jazdy 
nastąpi przestawienie kolumny kierownicy. Kierujący może stracić kontrolę nad maszyną 
i spowodować bardzo poważne szkody. Dlatego w trakcie jazdy nigdy nie zmieniać 
ustawienia kolumny kierownicy!

Pokrętło (1) ustawiania wysokości
Odkręcić pokrętło z symbolem tygrysa (1) (obracać w lewo), przestawić kolumnę do 
żądanej pozycji, dokręcić ponownie pokrętło (obracać w prawo) i zablokować kolumnę. 
Sprawdzić, czy kolumna jest bezpiecznie zablokowana w wybranej pozycji.

Dźwignia (2) zmiany nachylenia na górze
Nacisnąć dźwignię (2) do góry, pociągnąć kolumnę do góry lub wcisnąć w dół i ustawić 
w wybranej pozycji. Po ustawieniu w wybranej pozycji puścić dźwignię (2). Sprawdzić, 
czy kolumna jest bezpiecznie zablokowana w wybranej pozycji.

Dźwignia (3) zmiany nachylenia na dole
Nacisnąć dźwignię (3) stopą, ustawić kolumnę w wybranej pozycji. PO ustawieniu 
ponownie puścić dźwignię (3). Sprawdzić, czy kolumna jest bezpiecznie zablokowana w 
wybranej pozycji.
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5.1.1 Przełącznik wielofunkcyjny na kolumnie kierownicy

– Nacisnąć dźwignię w prawo: kierunkowskaz w prawo (R)
– Nacisnąć dźwignię w lewo: kierunkowskaz w lewo (L)
– Dźwignia do góry/ w dół: światła mijania/światłą drogowe/klakson świetlny (F)
– Przycisk na końcu dźwigni: klakson (H)
– Suwak przed klaksonem:
 Spryskiwacz szyby (W)
– Obrót elementu pośredniego do  

pierwszej pozycji: wycieraczki przód  
tryb pracy czasowej  (S). Czas interwału  
wycieraczek ustawia się na kolorowym  
terminalu w menu „Ustawienia  
podstawowe“, wiersz „Czas włączania  
wycieraczek“.

– Obrót elementu pośredniego do drugiej  
pozycji: tryb pracy ciągłej wycieraczek  
z przodu (S).
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5.2 Fotel kierowcy

Zasady bezpiecznej pracy:
– Aby uniknąć uszkodzeń kręgosłupa, przed każdym uruchomieniem pojazdu i w 

przypadku każdej zmiany kierowcy należy zmienić ustawienie wagi na indywidualną 
wartość kierowcy przystępującego do pracy.

– Aby uniknąć ewentualnych obrażeń, w obszarze skoku fotela kierowcy nie można 
przechowywać żadnych przedmiotów.

– Aby uniknąć zagrożenia wypadkiem, przed uruchomieniem pojazdu należy 
sprawdzić, czy wszystkie ustawienia zostały prawidłowo wykonane.

– W trakcie pracy nie wolno naciskać elementów nastawczych w fotelu kierowcy.
– Jeżeli  w oparciu nie ma pianki, to zmiany ustawienia można przeprowadzać 

wyłącznie podpierając oparcie np. ręką. W razie nie spełnienia tego warunku istnieje 
ryzyko odniesienia obrażeń wskutek zbyt szybkiego opadania oparcia.

– Każda zmiana stanu seryjnego fotelu kierowcy (np. przez użycie nieoryginalnych 
części zamiennych i elementów wyposażenia innych niż z firmy Grammer) może 
prowadzić do zmiany sprawdzonego stanu fotelu. Może dojść do pogorszenia 
funkcji fotela kierowcy, co może mieć negatywny wpływ na bezpieczną pracę. Z tego 
powodu każda konstrukcyjna zmiana w fotelu kierowcy musi być zatwierdzona przez 
firmę Grammer.

– Regularnie sprawdzać połączenia śrubowe pod kątem ewentualnych luzów. 
Kołysanie fotela może świadczyć o poluzowanych połączeniach śrubowych lub 
innych uszkodzeniach. 
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w funkcjonowaniu fotela (np. w 
resorowaniu fotela) należy bezzwłocznie skontaktować się ze specjalistycznym 
warsztatem, który zajmie się usunięciem przyczyny.

– Fotel kierowcy może montować, konserwować i naprawiać wyłącznie specjalistyczny 
personel.

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

Ustawianie wagi kierowcy
Właściwą wagę kierowcy należy ustawiać przy stojącym 
pojeździe i obciążonym fotelu poprzez szybkie pociągnięcie 
dźwigni w automatycznym układzie zmiany wagi i wysokości 
(strzałka). Wagę ustawia się siedząc spokojnie na 
fotelu. Aby uniknąć zagrożeń dla zdrowia, przed każdym 
uruchomieniem pojazdu należy sprawdzić indywidualne 
ustawienie wagi kierowcy i ewentualnie ustawić prawidłową 
wagę.
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Ustawianie wysokości fotela
Wysokość ustawienia fotela można dopasowywać płynnie 
przy użyciu powietrza.
Wysokość siedziska fotela zmienia się pociągając lub 
naciskając dźwignię (strzałka). Jeżeli po uruchomieniu 
dźwigni następuje ustawienie fotela w maksymalnym 
ustawieniu górnym lub minimalnym ustawieniu dolnym, to 
uruchamia się automatyczne dopasowanie wysokości, co 
gwarantuje minimalny skok resorujący.
Aby uniknąć uszkodzeń, kompresor należy włączać na 
maksymalnie 1 minutę.

Ustawianie głębokości siedziska fotela
Głębokość siedziska można dopasować do indywidualnych 
wymagań.
W celu ustawienia głębokości siedziska należy podnieść 
prawy klawisz (strzałka).
Żądane ustawienie wybiera się przesuwając jednocześnie 
siedzisko do przodu lub do tyłu.

Ustawianie nachylenia siedziska
Nachylenie wzdłużne siedziska można dopasowywać do 
indywidualnych wymagań.
W celu zmiany ustawienia nachylenia podnieść lewy klawisz 
(strzałka).
Żądane ustawienie wybiera się obciążając/odciążając 
jednocześnie siedzisko.

Ustawienie wzdłużne bez wspornika dźwigni sterującej
Podnosząc dźwignię blokującą do góry uruchamia się 
ustawianie wzdłużne fotela kierowcy. Dźwignia blokująca musi 
„wskoczyć“ w wybranej pozycji. Po zablokowaniu nie wolno 
przesuwać fotela do innej pozycji.
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Zagłówek
Wysokość zagłówka można ustawiać wyciągając go, aż 
do oporu. Do indywidualnych wymagań można również 
dopasowywać kąt nachylenia zagłówka naciskając go do 
przodu lub do tyłu. Aby wyciągnąć zagłówek, należy silnym 
szarpnięciem przeskoczyć przez ostatni ogranicznik.

Zmiana ustawienia wzdłużnego przy pomocy wspornika 
dźwigni sterującej
Fotel można przesuwać po podniesieniu dźwigni blokującej.
Dźwignia musi po zmianie ustawienia „wskoczyć“ w 
wybranej pozycji. Po zablokowaniu nie wolno przesuwać 
fotela do innej pozycji.

Podłokietniki
Podłokietniki można w razie potrzeby podnosić oraz 
dopasowywać ich wysokość do indywidualnych wymagań.
Aby zmienić wysokość ustawienia podłokietników, należy 
zdjąć okrągłą zaślepkę (strzałka) i odkręcić nakrętkę (klucz 
12 mm). Następnie ustawić podłokietniki w wybranej pozycji 
i ponownie dokręcić nakrętkę. Wyjętą zaślepkę ponownie 
założyć na nakrętkę.

Podpora lędźwiowa
Wysokość wypukłości oraz jej wielkość w oparciu można 
dopasowywać do indywidualnych wymagań obracając 
pokrętłem w lewo lub w prawo. Ustawienie poprawia 
komfort siedzenia oraz zmniejsza jego zmęczenie, co 
przyczynia się do jego wydajności.
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Pielęgnacja
Brud może może mieć negatywny wpływ na funkcje, jakie 
musi spełniać fotel kierowcy.
Dlatego należy utrzymywać fotel w czystym stanie!
Piankowe wypełnienie fotela można szybko i łatwo 
zdejmować z fotela, co zdecydowania ułatwia czyszczenie 
i wymianę. Podczas czyszczenia pianki należy unikać 
ich pełnego zamaczania. Dostępne w sklepach środki do 
czyszczenia pianek lub tworzyw sztucznych należy sprawdzić 
najpierw na mniejszej, ukrytej powierzchni pod kątem ich 
tolerancji.

Resorowanie horyzontalne
W niektórych warunkach roboczych wskazane jest włączenie 
resorowania horyzontalnego. Dzięki temu fotel kierowcy lepiej 
kompensuje obciążenia wstrząsy w kierunku jazdy. 
Pozycja 1 = resorowanie horyzontalne wł.;
pozycja 2 = resorowanie horyzontalne wył.

Zmiana ustawienia oparcia
Oparcie ustawia się przy użyciu dźwigni blokującej (strzałka).
Po ustawieniu dźwignia blokująca musi „wskoczyć“ w 
wybranej pozycji. Po zablokowaniu nie można zmienić 
ustawienia oparcia.

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

Uwaga! Zwiększone ryzyko odniesienia obrażeń przez opadające oparcie! Przed 
ustawianiem przytrzymać je ręką.
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5.4 Konsola obsługowa prawa
Dokładne objaśnienia znajdują się w rozdziale 6 „Obsługa“ 
Konsola jest podzielona na różne pola obsługi:
(1) Pole przełączników 1
(2) Panel obsługi I
(3) Panel obsługi II
(4) Pole przełączników 2 
(5) Pole przełączników 3
(6) Pole przełączników 4 
(7) Manetka z wielofunkcyjną rączką
(8) Kolorowy terminal
(9) Lampka do czytania

1

2 3 4

5

67
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5.3 Elementy obsługi na podłodze w kabinie kierowcy

Otwieracz klapy 	
oczyszcz.	

Przełącznik nożny
autopilota

Pedał gazu

Pedał hamulca

Przełącznik nożny 
kierunku jazdy
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1 Główny włącznik sterowania
  – Główny włącznik sterowania  

 przechylony w dół = odblokowany: 
 możliwość kierowania przegubem i  
 tylną osią. 
– Główny włącznik sterowania  
 przechylony w górę = zablokowany: 
 zablokowana możliwość kierowania  
 przegubem i tylną osią.

2 Kontrola świateł drogowych
3	 Kontrola kierunkowskazów

5.4.1 Pole przełączników 1

5.4.2 Panel obsługi I

Panel obsługi I jest potrzebny głównie podczas wyorywania (ustawienie maszyny). 

1

2

3
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2

6

3

1
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4
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(1) Zmiana kierunku obrotów głównego napędu wyorywacza: patrz strona 152/175.

(2) Wybieranie kierunku obrotów ostatniego walca wyorującego (walec 
ucinający): patrz strona 177.

(3) Bezpośrednie wywoływanie funkcji specjalnych: 
Przeznaczona do bezpośredniego przejścia do menu „Funkcje specjalne“ na 
kolorowym terminalu: patrz strona 98.

(4) Podparcie osi WŁ/WYŁ:	
Po naciśnięciu tego klawisza i zapaleniu się diody, podparcie osi jest włączone. W 
tym stanie pracy przednia oś nie może kiwać się w powietrzu. Ponowne naciśnięcie 
klawisza powoduje wygaszenie diody oraz wyłączenie podparcia osi. 	

(5) Podparcie osi z lewej strony: 
Po naciśnięciu tego klawisza włącza się podparcie osi. 
Następuje zwiększenie nacisku na lewe koło.

(6) Podparcie osi z prawej strony:  
Po naciśnięciu tego klawisza włącza się podparcie osi. 
Następuje zwiększenie nacisku na prawe koło.

Wskazówka! Z funkcji podparcia osi należy korzystać tylko w wyjątkowych sytuacjach, np. w 
trakcie prac na zboczach. W przypadku zbyt częstego korzystania z tej funkcji może dojść do 
uszkodzeń przednich opon.

(7) Klawisz :	
Tym klawiszem przyśpiesza się dane funkcje lub zwiększa prędkość obrotową, 
naciski lub prędkości, które zostały wybrane przełącznikiem obrotowym znajdującym 
się na tym panelu obsługi.

(8) Klawisz : 
Tym klawiszem spowalnia się dane funkcje lub zmniejsza prędkość obrotową, 
naciski lub prędkości, które zostały wybrane przełącznikiem obrotowym na tym 
panelu obsługi.

Wskazówka!
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Uwaga! Ryzyko poważnego uszkodzenia dachu kabiny kierowcy! Przed opuszczeniem 
ogławiacza do pozycji konserwacyjnej ustawić czujnik liści w pozycji jazdy drogowej i 
bezpiecznie zablokować.

(9) Przełącznik obrotowy z 12 pozycjami do wybierania:
 Poz. 6 prędkość obr. gwiazd sitowych: p. s. 192

 Poz. 5: prędkość obr. taśmy sitowej: p. s. 186.

 Poz. 4: prędkość obr. walców wyoryw. 1 -4: p. s. 174.

 Poz. 3: prędkość obrotowa walca kont.:  p. s. 161.

 Poz. 2: prędkość obrotowa lemiesza: p. s. 161.

 Poz. 1: prędkość obrotowa talerza wyrz.liści  
  (tylko w ogławiaczu PBS): p. s. 153.

 Poz. 7: Siła cięcia dogławiacza: patrz strona 155 
  Klawisz  = zmniejszenie siły 
  Klawisz  = zwiększenie siły

 Poz. 8: Wysokość rusztu prow.: patrz strona 196.	
  Klawisz  = opuszczenie rusztu  
  Klawisz  =  podniesienie rusztu

 Poz. 9: Przesuw walca kontakt. 45-50 (tylko wyorywacz zmienny): 
  patrz strona 181. 
  Klawisz  = 45 cm,  
  Klawisz  = 50 cm.

 Poz. 10: Odciążenie ogławiacza prawa strona: patrz strona 150. 
  Klawisz  = zmniejszenie nacisku zad. 
  Klawisz  = zwiększenie zacisku zad.

 Poz. 11: Odciążenie ogławiacza lewa strona: patrz strona 150. 
  Klawisz  = zmniejszenie nacisku zad. 
  Klawisz  = zwiększenie nacisku zad.

 Poz. 12: Pozycja konserw.ogławiacza: patrz strona 270. 
  Klawisz  = opuszczenie ogławiacza w dół, 
  Klawisz  = podniesienie ogławiacza do góry

Uwaga!
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5.4.3 Panel osługi II
Panel obsługi II służy do ustawiania funkcji maszyny oraz klimatyzacji.

(1) Stopień trybu jazdy polowej w lewo: klawisz do płynnej zmiany stopnia trybu 
jazdy polowej w lewo: patrz strona 129.

(2) Stopień trybu jazdy polowej w prawo: klawisz do płynnej zmiany stopnia trybu 
jazdy polowej w prawo: patrz strona 129.

(3) Ślimak zasobnika do przodu/do tyłu – ustawianie ręczne 
Świecąca dioda informuje, że jest wybrane sterowanie ręczne: patrz s. 202

(4) Klimatyzacja WŁ/WYŁ: patrz strona 108

(5) Przesuwanie wyorywacza na bok w lewo: patrz strona 179.

(6) Przesuwanie wyorywacza w bok w prawo patrz strona 179.

(7) Klawisz 	
Tym klawiszem przyśpiesza się dane funkcje lub zwiększa prędkość obrotową, 
naciski lub prędkości, które zostały wybrane przełącznikiem obrotowym znajdującym 
się na tym panelu obsługi.

(8) Klawisz   
Tym klawiszem spowalnia się dane funkcje lub zwiększa prędkość obrotową, naciski 
lub prędkości, które zostały wybrane przełącznikiem obrotowym znajdującym się na 
tym panelu obsługi.
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(9) Przełącznik obrotowy z 12 pozycjami do wyboru.

 Poz. 6: Ślimak zasobnika podnieść/opuścić tylko przód:	
	 	 Patrz strona 200. 
  Klawisz  = opuścić,  
  Klawisz  = podnieść.

 Poz. 5: Ślimak zasobnika podnieść/opuścić jednocześnie 	
  tył/przód: Patrz strona 200. 
  Klawisz  = opuścić,  
  Klawisz  = podnieść.

 Poz. 4: Elewator złożyć/rozłożyć: Patrz strona 197. 
  Klawisz  = złożyć,  
  Klawisz  = rozłożyć.

 Poz. 3: Taśmę wyładowczą/przegub złożyć/rozłożyć: 	
	 	 Patrz strona 203.	
  Klawisz  = złożyć,  
  Klawisz  = rozłożyć.

 Poz. 2: Talerz wyrzutnika liści złożyć: Patrz strona 152 
  Klawisz  = złożyć,  
  Klawisz  = rozłożyć.

 Poz. 1: wolna

 Pos. 7: Ślimak zasobnika podnieść/opuścić tylko z tyłu:	
	 	 Patrz strona 200.	
  Klawisz  = opuścić,  
  Klawisz  = podnieść.

 Poz. 8: Dodatkowa oś (opcja) w górę/w dół: Patrz strona 38. 
  Klawisz  = oś dodatkowa w górę,  
  Klawisz  = oś dodatkowa w dół.

 Poz. 9: Odstęp między rzędami 45-50 przesunąć: Patrz strona 181. 
  (tylko przy wyorywaczu zmiennym): 
  przesuwa korpus lemieszy i napędy mimośrodowe.  
  Klawisz  = odstęp m. rzędami 45 cm,  
  Klawisz  = odstęp m. rzędami 50 cm.
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Wskazówka: Po otwarciu drzwi kabiny kierowcy następuje wyłączenie funkcji 
chłodzenia klimatyzacji. Ponowne włączenie po zamknięciu drzwi.

 Poz. 10: Ustawianie ciśnienia zabezp.przed kamieniami: 	
	 	 Patrz strona 172.	
  Klawisz  = zmniejszenie ciśnienia zad.  
  Klawisz  = zwiększenie ciśnienia zad.

 Poz. 11: Ustawianie temp. klimatyzacji: Patrz strona 107.	
  Zakres ustawczy między 15 i 30 °C. 
  Klawisz  = obniżenie temperatury zadanej,  
  Klawisz  = zwiększenie temperatury zad.

 Poz. 12: Prędkość obrotowa dmuchawy wentylacji: 	
	 	 Patrz strona 107.		
  Ustawianie klawiszami /   
  

Wskazówka!
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5.4.4 Pole przełączników 2

2

1

(1) przełącznik przechylny blokady układu różnicoweg 
(2) przełącznik wyboru trybu pracy

 Zając 	 (= jazda drogowa)

	 Żółw  (= wyorywanie) 

W trybie pracy „Żółw“ napęd wszystkich kół (napęd przedniej osi) jest włączany 
automatycznie. W trybie pracy „Zając“ napęd wszystkich kół jest automatycznie 
wyłączany (patrz strona 116).

Wskazówka! Ryzyko poważnych uszkodzeń skrzyni biegów. Przełącznik trybów pracy 
„Żółw“/‘„Zając“ można przełączać tylko, kiedy maszyna stoi (0,0 km/h). W przypadku 
nieprzestrzegania tego warunku może dojść do uszkodzenia skrzyni biegów.
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5.4.5 Pole przełączników 3

(1) Przełącznik światła postojowe/światła do jazdy
(2) Przełącznik oczyszczania (gwiazd sitowych)
(3) Przełącznik oświetlenia zasobnika wewn.
(4) Przełącznik oświetlenia zasobnika tył (taśma wyładowcza)
(5) Przełącznik świateł ostrzegawczych
(6) Przełącznik oświetlenia wyorywacza 
(7) Przełącznik oświetlenia ogławiacza
(8) Gniazdo do podłączenia pamięci USB 

euro-Tiger V8-3

1 2 3 4

567 8
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(1) Podwyższanie/obniżanie belki lemiesza
(2) Hamulec parkingowy (hamulec ręczny)
(3) Przesuwanie toru ruchu walców WŁ/WYŁ (tylko przy wyorywaczu zmiennym)

(4) Ręczne przesuwanie ruchu walców (tylko przy wyorywaczu zmiennym):

 W trakcie jazdy po drodze oraz podczas przeorywania walce muszą być ustawione 
w pozycji środkowej.

(5) Stacyjka: patrz strona 114
(6) Gniazdo do podłączenia pamięci USB (w modelu V8-3 przeniesione na pole 

przełączników 3):
 W trakcie pracy używać wyłącznie pamięci przenośnej USB dostarczonej wraz 

maszyną przez firmę ROPA lub takie pamięci, która jest przeznaczona specjalnie do  
tego gniazda firmy ROPA. Obce produkty są najczęściej niekompatybilne i prowadzą 
do uszkodzenia systemu. Szkody wynikające z użycia niekompatybilnych pamięci 
USB nie są objęte gwarancją. W przypadku podłączania innych urządzeń USB może 
dojść do uszkodzeń w systemie i dlatego ich używanie jest zabronione.

(7) Ręczny przełącznik między kamerą cofania i opcjonalną kamerą gwiazd sitowych 
lub opcjonalną kamerą taśmy wyładowczej. 
W przypadku cofania maszyna automatycznie włącza obraz kamery cofania.

(8) Tempomat WŁ/WYŁ

5.4.6 Pole obsługi 4

1 2 3

4

5
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5.4.7 Joystick z wielofunkcyjną rączką
Joystick pozwala na wygodne sterowanie jedną ręką wieloma funkcjami kombajnu euro-
Tiger bez odciągania uwagi kierowcy od kierowania. Dla lepszej orientacji na bocznej 
szybie została umieszczona przeźroczysta naklejka ze schematycznym przeglądem 
wszystkich funkcji joysticka. Dokładny opis znajduje się w rozdziale 6 „Obsługa“, od 
strony 109.

(1)  Klawisz krzyżowy 3 punktowy W GÓRĘ/W DÓŁ, wybieranie trybu jazdy polowej  
 lewo/prawo

(2)  Włączanie synchronizacji nawracania/jazdy zblokowanej/sterowania przegubem
(3)  Włączanie trybu jazdy polowej /środkowej pozycji osi tylnych do jazdy drogowej
(4)  Przycisk krzyżowy głębokości ogławiacza
(5)  Głębokość wyorywania
(6)  Napęd maszyny WŁ/WYŁ
(7)  Klawisz programowalny 1
(8)  Klawisz programowalny 2
(9)  Klawisz programowalny  3
(10) Klawisz „uczenia“ Teachln (klawisz Tl)
(11) Klawisz wielofunkcyjny
(12) Ręczne zwiększanie prędkości obrotowej silnika wysokoprężnego
(13) Ręczne zmniejszanie prędkości obrotowej silnika wysokoprężnego
(14) Potencjometr (sterowanie tylną osią tylko w trybie jazdy polowej lewa lub prawa  

 strona)

1

2

3

4 5 67 8
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Ruchy joystickiem
Przesunąć do przodu 4 zwiększenie prędkości napędu/tempomatu.  
   TYLKO w trybie  „Żółw“.

Przesunąć do tyłu 4 Zmniejszenie prędkości napędu/tempomatu.  
   TYLKO w trybie „Żółw“. Patrz strona 122.
W lewo 4 Skręt tylnych osi w lewo

W prawo 4 Skręt tylnych osi w prawo.  
   Patrz strona 131/132.

5.5 Panel obsługi III – opróżnianie zasobnika
Panel obsługi III służy do regulacji opróżnianiem zasobnika.

(1) Potencjometr do płynnej zmiany prędkości opróżniania zasobnika 
(6) STOP dla opróżniania zasobnika 

1

6

(4) Diody pokazujące aktywny stopień opróżniania zasobnika 
(stopnie 1 -5): patrz strona 205

(3) Opróżnianie zasobnika +: patrz strona 205	
Tym klawiszem zmienia się krokowo stopień opróżniania 
zasobnika w kierunku 5.

(5) Opróżnianie zasobnika - : patrz strona 206. 
Tym klawiszem wyłącza się krokowo opróżnianie zasobnika.

(10) Ręcznie podnoszenie taśmy wyładowczej:  
 patrz strona 206. 
 Jeżeli klawisz jest wciśnięty przez ponad 2 sek., włącza  
 się dźwięk ostrzegawczy i taśma wyładowcza podnosi się  
 automatycznie do samej góry.

(9) Ręczne opuszczanie taśmy wyładowczej: patrz strona 206.	
Kiedy ten klawisz jest wciśnięty, taśma wyładowcza jest 
opuszczana w dół.
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5.6 Elementy obsługi na suficie kabiny kierowcy
Konsola radiowa w suficie kabiny

321 54

(1) gniazdko, maks. 24 V/8 A
(2) radio (obsługa: patrz oddzielna instrukcja obsługi)
(3) przełącznik do składania/rozkładania lewego lusterka wstecznego
(4) włącznik reflektorów dalekosiężnych na wsporniku lusterek
(5) włącznik świateł obrysowych

(2) Zespół diód pokazujący aktualnie ustawioną prędkość

(7) Tryb automatyczny opróżniania zasobnika: patrz str. 206.

(8) Zmiana kierunku przesuwu taśmy sitowej:	
siehe Seite 188.

(11) Klawisz zapamiętywania wysokości taśmy wył. 2:  
 patrz str. 206

(12) Klawisz zapamiętywania wysokości taśmy wył. 1:  
 patrz str. 207
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5.7 Klimatyzacja

Dysze nawiewowe w konsoli radiowej (widok z dołu).

Kratka wentylacyjna w tylnej ściance

Przykład: dysze wentylacyjne w 
prawym słupku A kabiny kierowcy

Dysze wentylacyjne przy 
podłodze, z przodu fotela 
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W przednim prawym narożniku ścianki zasobnika znajduje się manometr pokazujący 
ciśnienie, którym automatyczny układ regulacji obciążenia osi steruje tylną (ostatnią) 
osią. Wskazania manometru należy kontrolować w trakcie pracy przynajmniej jeden raz 
dziennie.

Wartość zadana przy pustym zasobniku wynosi około 33 ± 3 bar. Jeżeli zasobnik 
jest z tyłu pełny (ślimak zasobnika przełącza się), wartość zadana wynosi około 
80 ± 5 bar. W przypadku, kiedy ta wartość zostanie przekroczona w górę lub w dół, 
należy skontaktować się z serwisem. 

5.8 Manometr na przedniej ściance zasobnika
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5.9 Włączanie przepływu buraków (poza kabiną, z ziemi)

Te klawisze są aktywne TYLKO wtedy, kiedy na fotel kierowcy jest pusty. Dodatkowo 
kombajn musi znajdować się w trybie wyorywania. To znaczy:
– Opuszczony wyorywacz,
– Rozłożona taśma wyładowcza,
– Włączony tryb pracy „Żółw“.

Układ włączania z poziomu ziemi po lewej stronie kombajnu Euro-Tiger

Wskazówka! Po naciśnięciu klawisza z zewnętrznym układzie uruchamiającym włącza 
brzęczyk cofania ostrzegający osoby znajdujące się pobliżu maszyny.

Elewator i ślimak zasobnika pracują tak długo, jak 
długo jest wciśnięty ten klawisz.

Po naciśnięciu tego klawisza obraca się 3 gwiazda 
sitowa. Dodatkowo pracuje elewator i ślimak w 
zasobniku, tak długo jak klawisz jest wciśnięty.

Po naciśnięciu tego klawisza obraca się 2 i 3 gwiazda 
sitowa. Dodatkowo pracuje elewator i ślimak w 
zasobniku, tak długo, jak klawisz jest wciśnięty.

Po naciśnięciu tego klawisza obraca się gwiazda 
sitowa 1, 2 i 3. Dodatkowo pracuje elewator i ślimak w 
zasobniku, tak długo jak klawisz jest wciśnięty.

Po naciśnięciu tego klawisza obraca się taśma 
sitowa. Dodatkowo obraca się gwiazda sitowa 1, 2 i 3. 
Dodatkowo pracuje elewator i ślimak zasobnika, tak 
długo, jak długo jest wciśnięty ten klawisz.

Po naciśnięciu tego klawisza pracują: walec ogławiacza 
– jeżeli jest – ślimak liści i talerz wyrzutnika liści –walec 
kontaktowy, wszystkie walce wyorujące, taśma sitowa oraz 
gwiazda sitowa 1, 2 i 3. Dodatkowo, tak długo, jak długo jest 
ten klawisz wciśnięty, pracuje elewator i ślimak zasobnika.

Wskazówka!

5 Elementy obsługi 

80Rozdział 5	
Elementy obsługi 



Po naciśnięciu tego klawisza pracują: walec 
ogławiacza – jeżeli jest – ślimak liści i talerz wyr-
zutnika liści –walec kontaktowy, wszystkie walce 
wyorujące, taśma sitowa oraz gwiazda sitowa 1, 2 
i 3. Dodatkowo, tak długo, jak długo jest ten klaw-
isz wciśnięty, pracuje elewator i ślimak zasobnika.

Po naciśnięciu tego klawisza obraca się 3 
gwiazda sitowa. Dodatkowo, tak długo jak 
jest wciśnięty klawisz, pracuje elewator i 
ślimak zasobnika.

Uruchamianie z ziemi po prawej stronie kombajnu

5.10 Uruchamianie wyorywacza z ziemi

Aby włączyć daną funkcję, należy nacisnąć odpowiedni klawisz wyboru funkcji i 
dodatkowo wcisnąć klawisz 	lub , zależnie od żądanego kierunku ruchu. 

Wybór funkcji

Poz.konserw. Przesuw walca kontakt. Przesuw korpusu lemieszy

tylko w wyorywaczu zmiennym
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(6) włącznik reflektorów w dachu kabiny na dole
(7) włącznik reflektorów w dachu kabiny w górze po środku
(8) włącznik reflektorów w dachu kabiny na górze z zewnątrz
(9) bezpieczniki elementów obsługi w konsoli radiowej

6 7 8 9

10 11 12 13 14

(10) włącznik ogrzewania lusterek
(11) przełącznik poczwórny do ustawiania prawego lusterka zewnętrznego
(12) przełącznik do składania/rozkładania prawego lusterka wstecznego
(13) monitor wideo przekazujący obraz z kamery
(14) gniazdko maks.12 V 5A maks. (drugie gniazdko 12 V znajduje się w konsoli 

radiowej)

Wskazówka! W przypadku przeciążenia tych gniazdek może dojść do uszkodzenia 
przekładnika napięcia.

Wskazówka!
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5.11 Elementy obsługi w komorze silnika
W komorze silnika znajdują się włączniki oświetlanie komory silnika oraz gniazdko 24 V.
Za prawą boczną pokrywą komory silnika znajduje się główny wyłącznik akumulatorów 
(4). Po wyłączeniu tego włącznika następuje odłączenie układu elektrycznego kombajnu 
od akumulatorów.

Uwaga! Aby uniknąć uszkodzeń w układzie elektrycznym lub podzespołach 
elektronicznych kombajnu, nigdy nie wolno wyłączać głównego wyłącznika 
akumulatorów przy pracującym silniku lub włączonym zapłonie.

Włącznik oświetlenia na słupku 
narożnym z tyłu po prawej stronie 
(2): gniazdko 24 V (3). Na zdjęciu 
wersja V8h.

Włącznik oświetlenia (1) za 
pokrywą silnika w zasobniku. Na 
zdjęciu wersja V8h.

1

2

3

Główny wyłącznik akumulatorów (4);  
na zdjęciu wersja V8h.

4

Uwaga!
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Wskazówka!

6 Praca z maszyną euro-Tiger
W tym rozdziale zawarto informacje dotyczące pracy maszyny euro-Tiger. W przypadku 
większości prac rolniczych sposób wykonywania pracy oraz jej wynik zależy od wielu 
różnych czynników. Omówienie wszystkich możliwych warunków (rodzajów gleby, 
odmian buraków cukrowych, warunków pogodowych, indywidualnych uwarunkowań 
związanych z uprawą) wykraczałoby poza ramy niniejszej instrukcji. Niniejsza 
instrukcja nie może być w żadnym wypadku instrukcją dotyczącą wyorywania buraków 
cukrowych, czy też zastępować nauki jazdy po drogach publicznych. Warunkiem dla 
pracy maszyny oraz dla uzyskania optymalnych zbiorów jest, oprócz właściwego 
przeszkolenia odnośnie sposobu jazdy, jakie oferuje producent, także solidna wiedza 
związana z podstawami na temat rolnictwa oraz pewne doświadczenie w uprawie 
buraków cukrowych i związanymi z tym pracami. Ten rozdział informuje o kolejnych 
etapach prac i ich wzajemnych powiązaniach podczas pracy maszyny. Dokładny opis 
poszczególnych prac związanych z ustawianiem poszczególnych podzespołów znajduje 
się w odpowiednim rozdziale. Niezbędne prace konserwacyjne są opisane w rozdziale 7, 
„Konserwacja i pielęgnacja“.

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

6.1 Pierwsze uruchomienie maszyny
Ze względów bezpieczeństwa należy sprawdzić poziomy wszystkich olejów, poziom 
płynu chłodzącego oraz aktualną ilość paliwa w zbiorniku paliwa. Poza tym przy 
pierwszym uruchomieniu konieczne jest wykonanie wszystkich prac i czynności, które są 
niezbędne w przypadku codziennego uruchamiania maszyny.
Po pierwszych 10 godzinach roboczych sprawdzić wszystkie połączenia skręcane pod 
kątem ich prawidłowego mocowania i w razie potrzeby dokręcić. Dodatkowo sprawdzić 
cały układ hydrauliczny pod kątem szczelności. Ewentualne nieszczelności natychmiast 
usunąć. Sprawdzić należy także wszystkie obejmy przewodów wężowych w układzie 
chłodzenia oraz układzie zasysania powietrza pod kątem prawidłowego mocowania i w 
razie potrzeby dokręcić.
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6.2 Środki bezpieczeństwa w trakcie pracy z maszyną euro-Tiger
– Przed rozpoczęciem pracy należy zapoznać się z maszyną oraz jej elementami 

obsługowymi. W razie potrzeby zasięgnąć informacji u osoby, która posiada już 
wystarczające doświadczenie w obchodzeniu się z maszyną.

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

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

– W żadnym wypadku nie wolno przebywać na platformie wejściowej podczas jazdy 
po ulicy ani w trakcie wyorywania. Po uruchomieniu maszyny lub w trakcie jej 
poruszania się ewentualna osoba towarzysząca może znajdować się wyłącznie na 
siedzeniu awaryjnym. Jeżeli z uwagi na szkolenie lub przyuczenie postępuje się 
inaczej, to dzieje się to na własne ryzyko i odpowiedzialność osób biorących udział 
w szkoleniu.

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

– W trakcie wykonywania prac oraz w trakcie prac przy maszynie należy nosić 
na sobie zawsze dokładnie przylegające i odpowiednie ubranie ochronne lub 
dopuszczone wyposażenie ochronne.

– Zależnie od rodzaju wykonywanej czynności jest wymagane następujące 
wyposażenie ochronne: 
kamizelka ostrzegawcza, hełm ochronny, buty ochronne, rękawice, nauszniki, 
maskę na twarzy.

– W żadnym wypadku nie wolno wchodzić do zasobnika w trakcie pracy silnika.
– Podczas tankowania silnik należy wyłączyć. W trakcie prac z paliwem bezwzględnie 

zabrania się palenia papierosów, rozpalania ognia i używania otwartych źródeł 
światła. Niebezpieczeństwo wybuchu! Podczas tankowania nie używać telefonów 
przenośnych ani innych urządzeń radiowych.

– Zawsze przed uruchomieniem silnika należy nacisnąć krótko na klakson. Dzięki 
temu zostaną ostrzeżone wszystkie osoby znajdujące się w pobliżu maszyny 
i opuszczą one strefę zagrożenia. Należy samemu upewnić się, że podczas 
uruchamiania maszyny w strefach zagrożenia nie przebywają osoby trzecie.

– Zawsze zwracać uwagę na wystarczającą ochronę przeciwpożarową polegającą 
na czyszczeniu maszyny z zabrudzeń, resztek smarów oraz innych łatwopalnych 
przedmiotów.
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Niebez-	
pieczeństwo!

– Rozlane paliwo lub olej usunąć bezzwłocznie przy pomocy odpowiednich środków 
wiążących.

– Maszyna nie może pracować w zamkniętych pomieszczeniach. Istnieje 
niebezpieczeństwo zatrucia przez trujące spaliny z silnika. Jeżeli podczas 
prac konserwacyjnych lub ustawiania silnik będzie włączony w zamkniętym 
pomieszczeniu, spaliny należy odprowadzić na zewnątrz pomieszczenia przy 
wykorzystaniu odpowiednich środków (układ odprowadzający spaliny, przewody 
odprowadzające spaliny, przedłużenia układu wydechowego itd.).

– Podczas jazdy po drogach publicznych należy we własnym interesie stosować się 
do obowiązujących praw i przepisów. Bezpieczna obsługa maszyny wymaga pełnej 
koncentracji i uwagi ze strony kierowcy. Zabrania się używania słuchawek podczas 
słuchania radia i do kontroli urządzeń radiowych itd.

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

– Przed uruchomieniem maszyny lusterka zewnętrzne należy ustawić w taki sposób, 
aby móc kontrolować i widzieć cały obszar jazdy i pracy. Przed ruszeniem zawsze 
sprawdzić, czy w bezpośrednim sąsiedztwie maszyny nie przebywają żadne osoby 
trzecie. Należy poinformować je o swoich zamierzeniach i poprosić o ustawienie 
się w bezpiecznej odległości od maszyny. Indywidualne zachowanie się maszyny w 
czasie jazdy jest zawsze zależne od rodzaju nawierzchni lub podłoża. Sposób jazdy 
należy zawsze dopasować do konkretnych warunków otoczenia i terenu. W żadnym 
wypadku nie wolno opuszczać stanowiska kierowcy, kiedy maszyna jedzie.

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

6.2.1 Prace w pobliżu wiszących przewodów elektrycznych

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

– Podczas prac w pobliżu napowietrznych przewodów elektrycznych pamiętać 
koniecznie o zachowaniu obowiązujących odstępów minimalnych. Minimalna 
odległość między krawędzią zewnętrzną maszyny wynosi do 8,5 m. Wielkość 
odległości minimalnej jest zawsze zależna od napięcia w przewodzie 
napowietrznym. Im wyższe napięcie, tym większa jest zalecana minimalna 
odległość. Przed rozpoczęciem prac załadowczych zasięgnąć odpowiednio 
wcześniej informacji z zakładu energetycznego o technicznych uwarunkowaniach, i 
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w razie potrzeby uzgodnić z zakładem energetycznym warunki odłączenia napięcia 
w przewodach na czas przeprowadzenia prac polnych.

– Dokładnie przestrzegać uzgodnień z zakładem energetycznym dotyczących 
ewentualnego wyłączenia napięcia w przewodach napowietrznych. Prace można 
rozpoczynać dopiero w po telefonicznym potwierdzeniu z zakładu energetycznego, 
że rzeczywiście nastąpiło odłączenie od zasilania.

– Szczególnie w czasie prac nocnych lub przy złej pogodzie sprawdzić przebieg 
napowietrznych przewodów elektrycznych. W razie potrzeby ustawić odpowiednie 
elementy ostrzegawcze lub zabezpieczające, które odpowiednio wcześniej będą 
informować (znaki ostrzegawcze lub dźwiękowe) o niebezpiecznym zbliżaniu się do 
napowietrznych przewodów elektrycznych.

– Podczas wyorywania pamiętać o nieprzekraczaniu zalecanych odstępów 
minimalnych.

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

Należy dokładnie zapoznać się z poniższymi zasadami postępowania w przypadku 
wykonywania prac w pobliżu napowietrznych przewodów elektrycznych. Dokładne 
stosowanie się do tych zasad może mieć decydujący wpływ na zdrowie i życie osób  
obsługujących maszynę.

6.2.2 Postępowanie w razie kontaktu lub po kontakcie z napowietrznym przewodem 
elektrycznym:
– Włączając wsteczny bieg spróbować przerwać kontakt z przewodem elektrycznym.
– Spróbować opuścić taśmę wyładowczą.
– Pozostać na fotelu kierowcy i zachować spokój – niezależnie od tego, co się dzieje 

dookoła!
– Nie wchodzić ani nie wychodzić z kabiny.
– W przypadku porażenia prądem lub po zetknięciu z napowietrznym przewodem 

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

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

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

ręką lub głośno krzycząc.
– Kabinę kierowcy opuścić dopiero po wezwaniu przez służby ratownicze.
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6.3 Kolorowy terminal
Kolorowy terminal jest centralą informacyjną i zarządzającą maszyny euro-Tiger. Z 
tego poziomu można nadzorować pracę całej maszyny, zbierać informacje o aktualnych 
statusach pracy oraz wydajności urządzenia oraz ustawiać je poszczególne elementy.
Przed przystąpieniem do pracy z maszyną euro-Tiger należy koniecznie zapoznać się 
z kolorowym terminalem oraz różnymi komunikatami ostrzegawczymi oraz wskazaniami 
odnośnie statusu pracy, co pozwoli na jej bezpieczne i efektywne wykorzystanie.

6.3.1 Klawiatura na kolorowym terminalu
Terminal obsługuje się przy użyciu klawiatury oraz pokrętła (1). Do przemieszczenia się 
po poszczególnych częściach menu służy pokrętło, które można obracać w górę lub w 
dół. Niebieski pasek lub podświetlone na niebiesko pole (kursor) w menu lub w funkcji 
wyboru funkcji pokazuje aktualną pozycję.
Lekko naciskając środek pokrętła (funkcja Enter) potwierdza się aktualną pozycję 
kursora.
Do poruszania się w bok menu lub w samym wierszu służą klawisze „Strzałka w lewo“ 
(3) lub „Strzałka w prawo“ (4). W niektórych polach menu można tymi klawiszami 
lub pokrętłem wygodnie zmieniać pokazywane wartości bez potrzeby wpisywania 
pojedynczych cyfr.
Naciśnięcie klawisza ESC (5) powoduje opuszczenie aktualnego menu lub wybranego 
wiersza (cofnięcie o jeden poziom).
Po naciśnięciu klawisza C (6) można obliczyć dany wpis.
Przy pomocy klawiszy numerycznych wpisuje się – podobnie jak w przypadku klawiatury 
w telefonie – cyfry, znaki lub litery.
Do klawisza F1 (7) przyporządkowano różne funkcje, niezależnie od danego wskazania 
na ekranie. Dana funkcja jest wyświetlana bezpośrednio na ekranie lub też opisana w 
odpowiednim rozdziale na temat funkcji niniejszego podręcznika.

1

3

4

5

6

7
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A  Wyświetlanie statusu kierowania (patrz strona 125)

B   Wyświetlanie parametrów pracy

C   Wyświetlanie zarządzania zasobnikiem	
 Pokazywanie ręcznie wybranego kierunku obrotów ślimaka zasobnika oraz  
 poziomu napełnienia zasobnika.

D		 Okno dialogowe części obsługowych	
 Te pola pokazują pozycję przełączników obrotowych dla obu części obsługowych.  
 W naszym przykładzie: 
 Przełącznik obrotowy część obsługowa I pozycja przełącznika 5  
 = stopień taśmy przesiewającej 4 
 Przełącznik obrotowy elementu obsługowego II pozycja przełącznika 12  
 = stopień dmuchawy auto

Temp. cieczy w układzie 
chłodzenia

Temp. oleju 
hydraulicznego‘

Zapas paliwa

Napięcie akumulatora

Poziom oleju 	
w silniku

Ciśnienie napędu 
jezdnego

A
B

C
D

F

G

H I J M

K

E
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E  Pola dla pokazywania stanu (patrz strona 106) 

F   Wyświetlanie odcinka czyszczącego

Wysokośćrusztu 
prowadzącego

Obciążenie napędu elewatora

Wyświetlanie 
automatycznego 
dopasowania obrotów

Obciążenie napędu 
gwiazdy sitowej

Obciążenie napędu 
taśmy sitowej

G		 Wyświetlanie regulatora lemieszy/wyorywacza

H   Wyświetlanie prędkości jazdy (patrz strona 119-121)

I   Wyświetlanie komunikatów z silnika wysokoprężnego (patrz strona 115)

Wysokość belki 
wyorywacza

Wysokość biegu 
walca lewa /prawa

Głęb. ogławiacza lew 
Głęb.ogławiacza prawo

Ciśnienie odciążenia 
ogławiacza lew/praw

Ciśn.zabezp.przed kamieniami

Wielkość cięcia dogławiacza
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L			 Pole dla ostrzeżeń i wskazówek (patrz strona 104-106)

M  Wyświetlanie wyboru funkcji

6.3.2 Wybieranie zakresu funkcji
Przy pomocy pokrętła umieścić niebieskie pole na wybranym zakresie funkcji i 
potwierdzić naciskając środek pokrętła.

6.3.3 Menu główne
Wszystkie punkty podmenu menu głównego można bezpośrednio wywoływać wpisując 
dany kod menu.

K   Szybki przegląd parametrów wyorywania

Wybrane menu gł. Wybrane granice 
ostrzegania

Wybrane zarządzanie 
zleceniami

Prędkość obrotowa wałków ogławiacza

Stopień lemiesza wibrującego

Stopień palca kontaktowego

Stopień walca wyorywacza

Stopień taśmy sitowej

Stopień gwiazdy sitowej

J   Wyświetlanie wyoranej powierzchni

Kod menu 1

Kod menu 2

Kod menu 3

Kod menu 4

Kod menu 5

Kod menu 6
Kod menu 7
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6.3.3.1 Klawisze programowalne P1, P2, P3 (kod menu 1)

Po potwierdzeniu wyboru pojawia się następujące menu:

TI

P1 P2 P3

Niebieskie pole wyboru przesuwa się w górę lub dół przy użyciu pokrętła oraz w lewo lub 
w prawo przy pomocy klawiszy ze strzałkami.
Po ustawieniu niebieskiego pola w wybranej pozycji, wybór potwierdza się naciskając 
środek pokrętła.
Teraz ustawienie można zmieniać obracając pokrętłem lub wpisując wartości przy użyciu 
klawiszy numerycznych.
Potwierdzić wpis ponownie naciskając środek pokrętła.
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W kolumnie „Tryb“ dostępne są następujące cztery tryby:

Zależnie od wskazania w kolumnie Tryb ustawienia maszyny można zapisywać 
klawiszem Teachln na jednym z klawiszy programowalnych P1/P2/P3 lub też wpisywać 
bezpośrednio w tabeli (Edycja) i w ten sposób przyporządkowywać jednemu z klawiszy 
programowalnych.

Tryby:

Bez pamięci:
W tym trybie nie można przyporządkować klawiszom P1/P2/P3 żadnych ustawień 
maszyn. Dlatego w tym trybie po naciśnięciu klawisza P1 /P2/P3 nie następuje zmiana w 
tym ustawieniu.

Pamięć (Teach):
W tym trybie klawiszom P1/P2/P3 można przyporządkować ustawienia 
maszyny. Chwilowe ustawienie wszystkich funkcji w trybie „Pamięć (Teach)“ jest 
przyporządkowywane tym klawiszom po naciśnięciu klawisza Tl oraz następnie 
naciśnięciu klawisza P1/P2/P3. „Wyuczone“ wartości są ustawiane automatycznie po 
naciśnięciu klawisza P1/P2/P3.

Pamięć (Edit):
W tym trybie do klawiszy P1/P2/P3 można przyporządkowywać ustawienia maszyn. 
Ustawienia są edytowane bezpośrednio w tabeli i zapisywane do pamięci po naciśnięciu 
na środek pokrętła. Zapisane wartości są automatycznie ustawiane po naciśnięciu 
klawisza programowalnego P1/P2/P3.

Tryb awaryjny:
W tym trybie nie można przyporządkować ustawień maszyny do klawiszy P1/P2/P3. 
Dana funkcja trybu automatycznego jest wyłączona. Odpowiednią część maszyny 
można obsługiwać wyłącznie ręcznie. Dzięki temu możliwa jest dalsza praca mimo 
uszkodzeniu czujnika.

Przy pomocy funkcji „Eksportuj“ osobiste ustawienia maszyny (to są wszystkie 
ustawienia wyświetlane na kolorowym terminalu) można bez problemu zapisać na 
specjalnej karcie pamięci podłączanej do portu USB. W ten sposób, w przypadku 
ewentualnej zmiany kierowcy, nie traci się osobistych ustawień. Przed rozpoczęciem 
kolejnej zmiany można przenieść te ustawienia z karty pamięci do maszyny korzystając 
z funkcji „Importuj“.

Wyjście z menu klawiszem ESC.
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Wartości 	
lewa strona

Wartości 	
prawa	strona

8

9

10

11

12

13

14

15

1

2

3

4

5

6

7

1 Prędkość obrotowa walców ogławiacza
2 Stopień lemieszy wibrujących
3 Stopień walca kontaktowego
4 Stopień walca wyorywacza
5 Stopień taśmy sitowej
6 Stopień gwiazd sitowych
7 Stopień elewatora
8 Głębokość ogławiacza
9 Odciążenie ogławiacza
10 Wysokość biegu walców
11 Siła cięcia dogławiacza
12 Wysokość belki wyorywacza
13 Wysokość rusztu prowadzącego
14 Tempomat
15 Prędkość obrotowa wyorywania

Te wartości są ustawiane automatycznie na maszynie podczas każdego naciskania 
klawisza P2.

Po naciśnięciu jednego z klawiszy P1, P2 lub P3 na kolorowym terminalu pojawia się 
następujący ekran:
Na obramowanym na zielono polu są wyświetlane ustawienia maszyny, które są 
zapisane pod danym klawiszem programowalnym – w naszym górnym przykładzie 
klawisz P2.
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Poszczególne podpunkty menu są w dużym stopniu samoobjaśniające.
W podpunkcie „Rodzaj wyświetlenia”” istnieje możliwość przełączania między ekranem 
standardowym i ekranem zaawansowanym. Zaleca się użycie ekranu standardowego, 
ponieważ jest on zdecydowanie bardziej przejrzysty. Tryb zaawansowany nie 
oferuje żadnych dodatkowych funkcji lub też zalet przydatnych w codziennej pracy. 
Przeznaczony jest on głównie dla personelu zajmującego się konserwacją lub też 
dla prac związanych z dalszym rozwojem produktu. W tym trybie są szczegółowo 
pokazywane określone stany pracy.

6.3.3.3 Menu serwisowe (kod menu 3)

6.3.3.2 Menu systemowe (kod menu 2)

W menu serwisowym dla kierowcy znaczenie mają tylko podpunkty menu Wersja i 
Diagnoza (patrz rozdział Uszkodzenia i pomoc (od strony 313 i kolejne). Podpunkty 
menu: Ustawienie, Teachln i Regulacja obciążenia osi są dostępne tylko po wpisaniu 
kodu serwisowego.
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Niebezpieczeństwo! Dostęp do tych punktów menu jest ze względów bezpieczeństwa 
zablokowany specjalnym kodem. W przypadku, kiedy w tych punktach menu dokonano 
niewłaściwych ustawień lub też nie są przestrzegane obowiązujące przepisy dotyczące 
bezpieczeństwa pracy lub też nie są przestrzegane w wystarczającym stopniu, może 
dojść do bardzo poważnych wypadków ze skutkiem śmiertelnym. W wielu przypadkach 
mogą powstać w maszynie poważne uszkodzenia, które wiążą się z kosztownymi 
naprawami lub długimi przestojami. Dlatego dostęp do tych punktów menu jest możliwy 
tylko po skontaktowaniu się z producentem lub z osobami, które zostały wyraźnie 
upoważnione do tego przez producenta.

6.3.3.4 Menu Ustawienia podstawowe (kod menu 4)
Większość podpunktów menu jest opisanych dokładnie przy konkretnej funkcji.

6.3.3.5 Autopilot (kod menu 5)
Dokładne objaśnienie patrz rozdział 6.10.3 od strony 134.

Niebez-	
pieczeństwo!
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6.3.3.6 Podpunkt menu Funkcje specjalne (kod menu 6)
Centralne smarowanie patrz strona 218
Sterowanie ręczne patrz strona 132 
Wymiana oleju w silniku 235

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

6.3.3.7 Puste menu (kod menu 7)
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6.3.4 Zarządzanie zleceniami
Wybrać funkcje Zarządzanie zleceniami przy pomocy pokrętła i potwierdzić wybór 
naciskając na środek pokrętła.

Wybór zleceniami 
wybrany

Po wywołaniu funkcji Zarządzanie zleceniami wyświetla się następujący ekran:
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6.3.4.1 Ustawianie ilości rzędów
Ilość rzędów można ustawiać wyłącznie w przypadku maszyn, w których ta opcja 
została udostępniona przez serwis. Funkcja jest udostępniana na życzenie klienta 
podczas pierwszego uruchomienia maszyny. Po opuszczeniu agregatu wyorującego 
ilość rzędów można zredukować krokowo tylko na ekranie szybkiego przeglądu przy 
pomocy klawisza „Strzałka w lewo“. 

Klawiszem „Strzałka w prawo“ można krokowo zwiększać ilość rzędów.
Po podniesieniu wyorywacza , ilość rzędów ustawia się automatycznie ponownie na 
najwyższą liczbę.

6.3.4.2 Wyświetlanie zużycia paliwa

W każdym punkcie menu zarządzania zleceniami można wyłączać wszystkie dane na 
temat zużycia paliwa naciskając klawisz F1. Po ponownym naciśnięciu tego klawisza 
te dane są ponownie wyświetlane. Jeżeli maszyna jest wyposażona w drukarkę, to tą 
metodą można także sporządzić z wartościami zużycia paliwa.
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6.3.4.3 Zasada pracy funkcji Zarządzania zleceniami
Przy pomocy funkcji Zarządzania zleceniami w kolorowym terminalu zapisuje się 
wszystkie zlecenia z danego sezonu.
W tym celu, przed każdym zakończeniem danego zlecenia do odpowiednich pól należy 
wpisać następujące dane lub też zmienić już wpisane dane:
Nazwa klienta, hasło, nazwisko kierowcy. Opcjonalnie można dopisać dodatkową 
informację, która jest istotna w przypadku tego zlecenia.
Automatycznie zapisane dane są katalogowane zasadniczo wg podziału „Pole“ 	i 
„Ulica“	 	ausgewertet.

Na ekranie „Wszystkie dane“ są wyświetlane wszystkie zapisane dane dotyczące 
danego zlecenia.

„Statystykę sezonu“ można kasować tylko wtedy, kiedy, kiedy przed wykasowaniem 
zostały wciśnięte po kolei klawisze 1 i 4. Dzięki temu unika się przypadkowemu 
wykasowaniu danych.

Po wykasowaniu statystyki z danego sezonu, wszystkie zapisane dane odnośnie zleceń 
w danym sezonie ulegają bezpowrotnemu wykasowaniu.

W punkcie „Statystyka maszyny“ nie można dokonywać żadnych wpisów, kasować 
wartości ani też ich zmieniać.
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1 Koniec ostatniego i początek pokazanego zlecenia
2 Koniec pokazanego zlecenia
3 Wyorywanie powierzchnia/ilość kilometrów po drogach
4 Czas pracy silnika
5 Zużycie paliwa w polu/zużycie paliwa na drodze
6 Zużycie paliwa na godzinę na polu lub na drodze
7 Przeciętne zużycie paliwa na polu na hektar/przeciętne zużycie paliwa na drodze  na 

kilometr
8 Sam czas wyorywania
9 Sam czas rozładunku (taśma rozładowcza przesuwa się)
10 Czas pracy silnika na polu minus czas dla wyorywania i rozładowania
11 Przeciętna prędkość podczas wyorywania
12 Wyorywana powierzchnia na godzinęe
13 Jazda jałowa po polu w metrach na każdy wyorywany hektar
14 Całkowity odcinek przejechany po polu
15 Całkowity odcinek wyorywany
16 Wyświetlanie dodatkowej informacji
17 Ilość napełnień dla zlecenia 

Prawidłowe wyświetlanie tej wartości jest możliwe tylko wtedy, kiedy zasobnik jest 
opróżniany tylko przy wyłączonym prowadniku głębokości

1
2

3
4
5
6
7

8
9
10
11

12
13
14
15

16

17

6.3.4.4  Ocena zlecenia

Wszystkie dane



6	 Praca

105 Rozdział 6	
Praca

6.3.5 Zmiana granic ostrzegawczych
Pokrętłem wybrać funkcję Granice ostrzegawcze i potwierdzić wybór naciskając na 
środek pokrętła.

Granice ostrzegawcze 
wybrane

W tym zakresie funkcji można zmieniać granice ostrzegawczych dla napędu taśmy 
przesiewającej, napędu gwiazdy przesiewającej oraz napędu elewatora.

Obracając pokrętłem wybiera się pasek wskazujący dla wybranego napędu, a wybór 
potwierdza się naciskając jego środek. Następnie obracając pokrętłem zmienić granicę 
ostrzegawczą i potwierdzić ustawienie naciskając środek pokrętła. Wyjście z menu lub z 
tego zakresu funkcji przy pomocy klawisza ESC.

Granica 
ostrzegawcza
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6.3.6 Ostrzeżenia i wyświetlanie statusu na kolorowym terminalu

Ciśnienie oleju za niskie
Napęd taśmy sitowej 
przeciążony

Poziom oleju w silniku za niski
Napęd gwiazd sitowych 
przeciążony

Poziom płynu chłodzącego za 
niski

Napęd elewatora przeciążony

Temperatura płynu chłodzącego 
za wysoka

Alternator 1 (alternator dolny) 
uszkodzony

Poważne problemy z silnikiem, 
natychmiast wyłączyć silnik

Alternator 2 (alternator górny) 
uszkodzony

Smarowanie
Awaria przekładni rozdzielacza 
pompy

Błąd w układzie sterującym 
silnika DaimlerChrysler

Poziom oleju w układzie 
hydraulicznym za niski

Zabrudzenie filtra wstępnego 
paliwa

Olej w układzie hydraulicznym za 
gorący

Filtr dokładny

Automatyczne zatrzymanie 
silnika aktywne

Zabrudzenie filtra powietrza

Ciśnienie zapasowe w zbiorniku 
hamulcowym za niskie

Blokada układu różnicowego 1. 
osi nie jest zwolniona

Ciśnienie zwalniające hamulec 
postojowy za niskie

Blokada układu różnicowego 2. 
osi nie jest zwolniona

Napięcie akumulatora za niskie 
lub za wysokie
(poniżej 24 V lub powyżej 30 V)

Blokada układu różnicowego 3. 
osi nie jest zwolniona

OSTRZEŻENIE! Ryzyko 
odniesienia obrażeń

Podnieść drabinkę wejściową 
kabiny

Regulacja obciążenia osi 
wyłączona

Podnieść drabinkę wejściową 
do zasobnika

Walec ogławiacza/ gł.nap.
wyorywacza przeciąż.

Prowadnik głęb. walca kontakt. 
z lewej strony zakleszczony

Walec wyorujący 1 -4 
zablokowany

Prowadnik głęb. walca 
kontaktowego z prawej strony 
zakleszczony

Ostrzeżenia
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Zamknąć lewą pokrywę silnika Zająć fotel kierowcy

Zamknąć klapę tylną
Ustawić taśmę wyładowczą w 
pozycji wyorywania

Zamknąć drzwi zasobnika
Ustawić taśmę wyładowczą w 
pozycji transportowej

Pokrywa ochronna napędu 
podłogi wzdłużnej otwarta

Włączyć napęd maszyny

Uruchomić silnik lub puścić 
kluczyk

Opuścić wyorywacz

Zamknąć drzwi w kabinie Podnieść wyorywacz

Zablokować główny włącznik 
układu kierowania

Włączyć tryb jazdy polowej

Odblokować główny włącznik 
układu kierowania

Zwolnić hamulec postojowy

Zsynchronizować sterowanie 
przegubem

Puścić pedał gazu w celu 
włączenia blokady układu 
różnicowego

Ustawić tylne osie w pozycji 
środkowej

Puścić hamulec nożny

Nacisnąć pedał gazu
Puścić pedał gazu w celu zmiany 
biegu

Zwolnić pedał gazu Zmienić bieg

Jechać wolniej
Opuszczona dodatkowa oś (w 
pozycji drogowej)

Zwiększyć prędkość
Kontrolować napełnienie 
zasobnika

Opuścić kabinę
Podnieść klawisze rzędowe i 
zablokować

Wskazówki dotyczące obsługi
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Włączony tempomat
Układ centralnego smarowania 
pracuje

Prowadnik głębokości włączony, 
 licznik hektarów

Włączony napęd maszyny

Blokada jazdy do tyłu WŁ
Ślimak zasobnika 
Kierunek transportu do przodu

Blokada jazdy do tyłu WYŁ
Ślimak zasobnika 
Kierunek transportu do tyłu

Hamulec postojowy włączony
Sterowanie ręczne przegubu 
włączone

Automatyczny hamulec 
postojowy aktywny

Napełnić zbiornik paliwa

Taśma wyładowcza w pozycji 
transportowej

Gotowy do zapisania

Taśma wyładowcza w pozycji 
wyorywania

Błąd czujników pedału gazu Błąd zabezpieczenia danych

Sygnał analogowy w 
niedozwolonym zakresie

Niewłaściwa konfiguracja 
maszyny

Stwierdzone przerwanie 
przewodu lub zwarcie

Problemy komunikacyjne ze 
sterownikiem

Wewnętrzny błąd pamięci 
EEPROM

Brak połączenia z elementem 
obsługowym 1

Dodatkowe informacje

Wskazówki dotyczące problemów z układami elektronicznymi



6	 Praca

109 Rozdział 6	
Praca

Klimatyzacja zapewnia zawsze optymalne warunki pracy w kabinie kierowcy. Ustawić 
pokrętłem pozycję 11 na elemencie obsługowym 11 w celu wybrania żądanej 
temperatury.
Temperaturę można ustawiać w zakresie między 15 i 30 °C. Naciskając klawisz 
obniża się temperaturę zadaną; z kolei naciskając klawisz Tzwiększa się temperaturę 
zadaną. Każdą ustawioną wartość można odczytać na kolorowym terminalu. 

6.4 Klimatyzacja

Obroty dmuchawy ustawia się przy pomocy klawiszy  i znajdujących się na panelu 
obsługowym II. W tym celu ustawić pokrętło w pozycji 12.

Stopień dmuchawy 0: STOP
Stopień dmuchawy 1: Chłodzenie wyłączone
Stopień dmuchawy 2-5: Chłodzenie włączone
Stopień dmuchawy AUTO: Pełny tryb automatyczny klimatyzacji
   Temperatura w kabinie ustawiona na wybraną wcześniej  

 wartość temperatury zadanej. W razie potrzeby powietrze w  
 kabinie jest chłodzone lub ogrzewane.
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Klawisz EC = klimatyzacja wł/wył
Jednokrotne naciśnięcie klawisza: zapala się dioda, brak chłodzenia, dopływ tylko 
świeżego powietrza lub ogrzewanie. Przytrzymanie klawisza przez kilka sekund: dioda 
miga, funkcja odmrażania służąca do czyszczenia zaparowanych szyb od środka. 
Dmuchawa i ogrzewanie pracują z maksymalną mocą, jednocześnie powietrze jest 
osuszane z maksymalną mocą.

Otwarcie drzwi kabiny powoduje wyłączenie funkcji chłodzenia w klimatyzacji do 
momentu ponownego ich zamknięcia. 

W celu możliwie szybkiego uzyskania żądanej temperatury w kabinie, kratki 
wentylacyjne w ściance tylnej należy otworzyć w prawą stronę.

W przypadku niższych temperatur na zewnątrz otworzyć obie dysze nawiewowe 
umieszczone w skrzyni pod fotelem kierowcy, co zapewni odpowiednie ogrzanie kabiny 
na wysokości stóp.
Po otwarciu tych dysz następuje zdecydowane zmniejszenie ilości powietrza w innych 
otworach wentylacyjnych.
Należy pamiętać o tym, że zaparowane szyby będą z powrotem czyste, jeżeli dysze na 
wysokości stóp pozostaną zamknięte do momentu całkowitego oczyszczenia szyb.

Kratka wentylacyjna w tylnej  
ściance

Dysze nawiewowe przy podłodze
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6.5 Joystick
Joystick jest najważniejszym elementem obsługi w maszynie euro-Tiger. Kompletne 
sterowanie ważnymi funkcjami maszyny zgrupowano w ergonomiczny sposób w jednym 
elemencie obsługowym.

Naklejka na szybie kabiny

Widok z przodu

joystick- widok z tyłu

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

Wychylenie joysticka do tyłu:	
Działa TYLKO w trybie „Żółw“: 
Następuje zmniejszenie prędkości zadanej tempomatu..

Wychylenie joysticka w lewo:  
Jeżeli jest włączony główny włącznik układu kierowania, to tylne osie skręcają w lewo.

Wychylenie joysticka w prawo:  
Jeżeli jest włączony główny włącznik układu kierowania, to tylne osie skręcają w prawo.

11

12

13

1

4

2

3

14

7 8 5 6

9

10

14



6	 Praca

112Rozdział 6	
Praca

(1) Klawisz krzyżowy 1 do przodu/do tyłu (opuszczanie/podnoszenie trójpunktu)

DO PRZODU: Opuścić trójpunkt (wyorywacz i ogławiacz) i aktywować prowadnik 	
 głębokości (TYLKO w trybie „Żółw“).
Po krótkim przesunięciu do przodu klawisza krzyżowego (1) opuścić wyorywacz 
(trójpunkt) całkowicie (wyłącznie przy pracującym silniku). Wyorywacz pozostaje w 
„Pozycji opuszczonej“, dopóki nie zostanie aktywowany prowadnik głębokości. W celu 
przerwania opuszczania, przesunąć klawisz krzyżowy (1) do tyłu i po krótkiej chwili 
puścić. Jeżeli wyorywacz znajduje się na ziemi i krótkim pociągnięciem nastąpiło 
wyłączenie prowadnika głębokości, to można je ponownie aktywować przesuwając na 
krótko klawisz (1) do przodu.

1

DO TYŁU: Podnieść trójpunkt (wyorywacz i ogławiacz) i jednocześnie wyłączyć	
   prowadnik głębokości

Po przesunięciu klawisza (1) do tyłu następuje podniesienie wyorywacza (trójpunktu). 
Proces podnoszenia trwa tak długo, jak klawisz (1) jest przesunięty do tyłu. Po 
podniesieniu trójpunktu poprzez krótkie przesunięcie klawisza (1) następuje zatrzymanie 
prowadnika głębokości

Układ automatycznego odłączania napędu maszyny
W przypadku podnoszenia wyorywacza w trakcie jazdy maszyny wystarczy jednokrotne 
naciśnięcie funkcji „Podnieś trójpunkt“ i trójpunkt podnosi się automatycznie do końca 
i jednocześnie następuje wyłączenie napędu maszyny. Na kolorowym terminalu miga 
następujący symbol .

W przypadku kontynuowania wyorywania – na przykład po nawrocie – dwukrotnie 
nacisnąć na chwilę klawisz do opuszczania wyorywacza (ok. 0,5 sek.). Następuje 
opuszczenie wyorywacza i automatyczne włączenie napędu maszyny.

Jeżeli przed podniesieniem wyorywacza nastąpi naciśnięcie klawisza wielofunkcyjnego 
(11) i będzie on tak długo wciśnięty, aż agregat podniesie się całkowicie do góry, tryb 
automatyczny pozostaje wyłączony. W przypadku jednokrotnego lub dwukrotnego 
naciśnięcia klawisza, ale w większym odstępie czasu, następuje wprawdzie opuszczenie 
wyorywacza, jednakże napęd maszyny nie dołącza się automatycznie i należy go 
dołączyć.

11
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Przesunąć klawisz krzyżowy (1) w lewo/prawo i przytrzymać przez ok. 2 sekundy  
(wybieranie trybu jazdy polowej lewo/prawo). 
Przesunąć klawisz (1) w lewo i przytrzymać przez około 2 sekundy  
   = Wybranie trybu jazdy polowej w lewo.. 
Przesunąć klawisz (1) w prawo i przytrzymać przez około 2 sekundy 
    = Wybranie trybu jazdy polowej w prawo. 
Ustawić stopień biegu jazdy polowej na panelu obsługowym II przy pomocy klawiszy i 
aktywować naciskając na klawisz (3) na joysticku. 

1

3

Dokładny opis znajduje się w rozdziale „Układ kierowania“ na stronie 128..

(2) Klawisz do aktywowania nawracania/trybu jazdy w stanie zblokowanym oraz 
do synchronizacji kierowania przegubem

Nawracanie/jazda na sztywno (tylko w trybie „ Żółw“).

Prędkość musi przekraczać 0,5 km/h!

2

Nawracanie 
W tym celu na chwilę nacisnąć klawisz (2).
Przegub łamany łamie się odpowiednio do kąta skrętu kół przednich i śledzi każdy skręt 
przedniej. Tylne koła skręcają w przeciwnym kierunku do kąta skrętu kierownicy. 
Dzięki takiemu wariantowi skrętu uzyskuje się najmniejszą średnicę nawracania. Jak już 
sama nazwa wskazuje, jest to optymalny wariant do nawracania maszyny euro-Tiger 
(patrz strona 130)
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Tryb jazdy w stanie zblokowanym:
w tym celu klawisz (2) nacisnąć przez przynajmniej 2 sekundy. Po aktywowaniu tego 
wariantu skręcania, przegub łamany automatycznie przechodzi do pozycji 0° i pozostaje 
w niej.Tylne koła skręcają jednocześnie z kołami przednimi, ale w przeciwnym kierunku. 
Tryb jazdy w stanie zblokowanym odpowiada generalnie nawracaniu. Jednak w tym 
przypadku przegub nie śledzi skrętu kół przednich 
(patrz strona 130).

Synchronizowanie sterowania przegubowego:
W trybie „Zając“ klawisz posiada dodatkową funkcję „Synchronizuj sterowanie 
przegubowe“, patrz strona 126.

(3) Klawisz do aktywowania trybu ochronnego w trybie pracy „Żółw“ i środkowe 
ustawienie osi tylnych w trybie pracy „Zając“
Maszyna musi poruszać się z prędkością ponad 0,5 km/h! Dokładny opis patrz strona 
129/126.

(4) Klawisz krzyżowy głębokości ogławiacza
Przesunąć klawisz ukośnie do przodu w lewo/w prawo: 
 Koła kopiujące W.Ire, wyżej = łopaty są włożone głębiej
Przesunąć klawisz ukośnie do tyłu w lewo/w prawo:
 Koła kopiujące W.Ire, głębiej = łopaty są włożone płycej

4

3

5

(5) Klawisz krzyżowy głębokości wyorywania
Przesunąć klawisz ukośnie do przodu w lewo/prawo: walec palcowy lewa str/prawa str 
do góry. Następuje obniżenie walca. Zwiększa się głębokość wyorywania, tzn. lemiesze 
wyorujące wchodzą głębiej w podłoże.
Przesunąć klawisz ukośnie do tyłu w lewo/prawo: walec kontaktowy lewa str/prawa str w 
dół. Następuje podniesienie walca. Głębokość wyorywania zmniejsza się, tzn. lemiesze 
wyorujące przesuwają się na wyższym poziomie.

Klawisze (4) i (5) posiadają następującą podwójną funkcję: jeżeli przy naciśnięciu 
klawiszy krzyżakowych (4) i (5) zostanie jednocześnie wciśnięty klawisz wielofunkcyjny 
(11), to następuje jednoczesne przestawienie zawsze obu stron ogławiacza lub 
wyorywacza niezależnie od tego, w którą stronę zostanie przesunięty klawisz krzyżowy.
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(10) Klawisz Teachln
Klawisz Teachln, oznaczony w skrócie jako klawisz Tl, służy między innymi do 
zapisywania chwilowego ustawienia maszyny na jednym z klawiszy programowalnych 
(7) (8) (9). Dzięki temu można zapisać w pamięci optymalne ustawienia dla określonych 
– powtarzających się – warunków związanych z wyorywaniem lub rodzajów ziemi i 
ponownie je wywoływać jednym naciśnięciem klawisza.
Aby zapisać aktualne ustawienia, należy klawisz Teachln (10) na joysticku tak długo 
trzymać wciśnięty, aż na kolorowym terminalu pojawi się symbol 	.Następnie 
puścić klawisz Tl i kiedy na terminalu będzie widoczny symbol 	inacisnąć klawisz 
programowalny, przy pomocy, którego mają być zapisane aktualne ustawienia maszyny.
Dokładny opis klawisza TI znajduje się w rozdziale Terminal kolorowy (patrz strona 94).

(12) Gaz 
Zwiększanie prędkości obrotowej silnika wysokoprężnego.
(13) Gaz 
Zmniejszenie prędkości obrotowej silnika wysokoprężnego

10

(6) Klawisz tryb maszyny Wł/Wył	
Po naciśnięciu tego klawisza następuje dołączenie napędu ogławiacza, wyorywacza, 
gwiazd przesiewających, elewatora i ślimaka zasobnika. Na kolorowym terminalu 
pojawia się symbol: #j|. Jeżeli klawisz zostanie wciśnięty jeszcze raz, to nastąpi 
ponowne odłączenie napędu.
Napęd maszyny można włączyć tylko wtedy, kiedy spełnione są następujące warunki: 
tryb pracy „Żółw“ jest włączony, przegub taśmy rozładowczej rozłożony i fotel kierowcy 
jest zajęty.

Jeżeli przed naciśnięciem tego klawisza (6) jest wciśnięty klawisz (13) „Gaz “ i 
trzymany w tej pozycji, to regulacja jest zredukowana do minimalnej prędkości obrotowej 
wyorywania.

(7) (8) (9) Klawisze programowalne P1, P2 i P3
Przy pomocy tych klawiszy można zapisywać w pamięci trzy różne kombinacje ustawień 
maszyny i ponownie je wywoływać po kliknięciu na klawisze. Dla każdego klawisza 
można zapisać jeden program. Jeżeli na klawiszu jest zapisywany nowy program, to 
stary program zostaje nadpisany.

6

7 8 9

13

13

12
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6.6 Silnik wysokoprężny

6.6.1 Uruchamianie silnika
Jeżeli w trakcie uruchamiania silnika pedał gazu nie znajduje się w pozycji 
spoczynkowej, z uwagi na bezpieczeństwo następuje zablokowanie napędu. Blokada 
jest aktywna do momentu całkowitego puszczenia pedału gazu i ponownego wciśnięcia.

Silnik jest uruchamiany i wyłączany przy pomocy stacyjki. Stacyjka ma cztery pozycje 
załączania:
 Pozycja 0: włączyć silnik/wyłączyć/zapłon wył – można wyciągnąć kluczyk ze  

  stacyjki
 Pozycja I: zapłon wł., silnik jest gotowy do uruchomienia
 Pozycja II:  nie zajęty
 Pozycja III: uruchomić silnik 

Pozycja 0: wyłączyć silnik.
   Przed wyłączeniem silnika silnik powinien popracować przez krótki  
   okres czasu na obrotach jałowych. W przypadku wyłączenia silnika  
   przy wyższej prędkości obrotowej, sprężarka pracuje dalej, mimo,  
   że spadło już ciśnienie oleju. W efekcie do turbiny dochodzi zbyt mała  
   ilość oleju, co prowadzić do niepotrzebnego zużycia łożyska w szybko  
   obracającej się turbinie.

Uwaga! Zabrania się stosowania chemicznych preparatów do uruchamiania silników 
(np. Startpilot itd.), ponieważ może to prowadzić do obrażeń ciała i uszkodzenia 
maszyny.

Jeżeli z powodu włączonej blokady zapłonu nie można uruchomić silnika, na kolorowym 
terminalu pojawia się następujący symbol ostrzegawczy:  .

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

  

Otwarta pokrywa  Otwarta pokrywa  Otwarte drzwi 
boczna tylna zasobnika

6.6.2 Uruchomić silnik bez bootowania terminalu

Jeżeli jest włączony hamulec parkingowy (przełącznik  wychylny przesunąć do tyłu), 
silnik można wyłączyć również naciskając na włącznik tempomatu. W przypadku tej 
metody kolorowy terminal pracuje dalej. Silnik można uruchomić bezpośrednio na nowo. 
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6.6.3 Zmiana prędkości obrotowej 	
w trybie „Żółw“, maszyna nie pracuje
Regulacja prędkości obrotowej przy pomocy pedału gazu. W stojącym pojeździe 
prędkość obrotową można zmieniać ręcznie za pomocą klawisza Gaz  (12) /Gaz 
Taste (13) znajdujących się na joysticku.

Tryb pracy „Zając“
Regulacja prędkości obrotowej przy pomocy pedału gazu. Klawisz Gaz /Gaz  na 
joysticku bez funkcji.

Tryb pracy „Żółw“, maszyna pracuje
Po włączeniu napędu maszyny prędkość obrotowa silnika wysokoprężnego ustawia 
się automatycznie na wartość, która jest podana w menu „Ustawienia podstawowe“, 
wiersz „Min. prędkość obrotowa podczas wyorywania „. To powoduje aktywację 
automatycznego wyorywania.
Jeżeli wartości dla „Min. prędkości obrotowej wyorywania“ i wartość „Maks. prędkość 
obrotowa wyorywania“ są jednakowe, to następuje automatyczne wyłączenie 
automatycznego wyorywania.
Automatyczne wyorywanie oznacza, że prędkość obrotowa silnika wysokoprężnego 
dopasowuje się automatycznie do różnych obciążeń. Prędkość obrotową można 
zwiększać do osiągnięcia wartości, która jest wpisana w punkcie menu „Maks. Prędkość 
obrotowa wyorywania“.
Automatyczne wyorywanie można wyłączać w dowolnym momencie naciskając klawisz 
Gaz /Gaz Zmiana prędkości obrotowej odbywa się wtedy ręcznie przy pomocy 
obu klawiszy. W przypadku jednoczesnego wciśnięcia obu klawiszy następuje ponowne 
włączenie funkcji automatycznego 
wyorywania.

13

12

13

12

Przez cały czas, kiedy maszyna wyoruje automatycznie, prędkość obrotowa silnika jest 
wyświetlana na terminalu na zielonym polu.

Zadana prędk. obr

Chwilowa 
prędkość 
obrotowa
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6.7.1 Włączanie skrzynki przekładniowej
Tryb pracy „Żółw“ lub „Zając“ oraz tryb napędu wszystkich kół włącza się przy pomocy 
skrzynki przekładniowej. Na kolorowym terminalu pokazuje się symbol („Żółw“/“Zając“) 
aktualnego aktywnego trybu pracy.

Prędkości jazdy:
 Tryb pracy „Zając“: maks. 20 km/h (lub 25 km/h)
 Tryb pracy „Żółw“: maks. 13 km/h

6.7 Włączanie napędu jezdnego
Maszyna euro-Tiger może pracować w następujących trybach pracy:
1. „Zając“  =  jazda drogowa
2. „Żółw“  = wyorywanie, czyszczenie i składanie do zasobnika (w razie  

  potrzeby przeładować na jadący obok pojazd towarzyszący).

Załączanie trybu „Zając“/„Żółw“:
– Włączyć hamulec postojowy.
– Ustawić jałową prędkość obrotową silnika.
– Włącznikiem (2) na polu 2 wybrać żądany tryb pracy  

(„Żółw“ lub „Zając“).
– Jeżeli nie jest on słyszalny, należy zwolnić hamulec, ostrożnie i delikatnie nacisnąć 

na pedał gazu, aż do momentu słyszalnego zazębienia kół zębatych w przekładni. 
Jeżeli tryb pracy jest prawidłowo włączony, to na kolorowym terminalu pojawia się 
odpowiedni symbol  lub  im Farbterminal.

– Jeżeli po przełączeniu trybu pracy symbol na terminalu nie zmienia się, to oznacza 
to, że przekładnia jest zablokowana. W takiej sytuacji należy bardzo ostrożnie 
(!) i bardzo wolno podjechać do przodu i do tyłu (maks. 0,5 km/h). Teraz będzie 
słyszalne przełączenie przekładni. Mimo to, należy sprawdzić, czy na kolorowym 
terminalu jest widoczny symbol dla żądanego trybu pracy.

Wskazówka Ryzyko poważnych uszkodzeń skrzyni przekładniowej.  
Niebezpieczeństwo poważnych uszkodzeń skrzyni przekładniowej. 
Koniecznie stosować się do powyższych wskazówek! Uszkodzenia skrzyni, które 
powstają na skutek tego, że powyżej podane wskazówki nie są przestrzegane lub 
też są niedokładnie przestrzegane, są wykluczone ze wszelkie odpowiedzialności 
gwarancyjnej! Przełącznik do przełączania pomiędzy trybem pracy „Żółw“ i „Zając“ 
może zostać użyty TYLKO wtedy, kiedy maszyny stoi nieruchomo (prędkość 0,0 km/h). 
W przypadku nieprzestrzegania tego zalecenia może dojść do uszkodzenia skrzyni 
przekładniowej.Poza tym w układzie sprężonego powietrza musi być wystarczające 
ciśnienie. Dzieje się tak w momencie, kiedy na kolorowym terminalu zniknie symbol  .

Wskazówka!
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Po przełączeniu w tryb pracy „Zając“ następuje automatyczne odłączenie napędu 
wszystkich kół. Jeżeli na skutek zablokowania między przednią a tylną osią sprzęgło nie 
puści, to na kolorowym terminalu pojawi się następujący symbol: .
Jeżeli podczas jazdy kierowca naciśnie na chwilę hamulec nożny, to nastąpi 
odblokowanie zakotwienia.

Jeżeli nie będzie możliwości ruszenia pojazdem, to przyczyna awarii zostanie pokazana 
na kolorowym terminalu:

  Kluczyk w stacyjne znajduje się w pozycji „Uruchomić silnik „.

  Zwolnić hamulec postojowy naciskając przełącznik wychylny „Hamulec  
  postojowy“.

  Puścić hamulec nożny.

  Za niskie ciśnienie w zbiorniku układu hamulcowego! 

  Za niskie ciśnienie zwalniające hamulca postojowego!  Wezwać serwis!

  Błąd na czujnikach pedału gazu! 

6.7.2 Włączanie blokady układu różnicowego
Włączenie lub wyłączenie blokady działa jednocześnie na wszystkie osie. Nie można 
włączać blokady oddzielnie dla każdej osi. Po włączeniu blokady na kolorowym 
terminalu pojawia się symbol: . 
Jeżeli po wyłączeniu blokady na kolorowym terminalu pojawi się jeden z następujących 
symboli, to oznacza to, że:    ,

Jedna oś jest zablokowana i tym samym nie nastąpiło pełne zwolnienie blokady. Cyfra w 
symbolu pokazuje, która oś jest jeszcze zablokowana. Odpowiednie skręcając tą osią w 
różne strony można doprowadzić do odblokowania osi.

Wskazówka! Niebezpieczeństwo poważnych uszkodzeń osi. Przełącznik wychylny 
blokady układu różnicowego  można włączać TYLKO wtedy, kiedy maszyna stoi 
nieruchomo (prędkość 0,0 km/h). W przypadku nieprzestrzegania tej wskazówki może 
dojść do uszkodzenia sprzęgieł kłowych w blokadzie. Blokadę można włączać tylko w 
wyjątkowych przypadkach i wyłącznie na krótki okres czasu. Przez cały czas włączenia 
blokady układu różnicowego nie wolno pokonywać zakrętów!

Wskazówka!
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6.8 Jazda
Elektroniczne sterowanie odciąża zarówno kierowcę, jak i środowisko naturalne, dzięki 
zastosowaniu automatycznego trybu jazdy. Automatyczna jazda oznacza, że prędkość 
jazdy jest ustalana na podstawie nacisku na pedał gazu. Układ elektroniczny reguluje 
hydrostatyczny zespół napędowy oraz silnik wysokoprężny w taki sposób, że maszyna 
jedzie z zadaną prędkością przy zawsze możliwie najniższej prędkości obrotowej silnika, 
niezależnie od tego, czy maszyna wjeżdża pod górę czy też zjeżdża w dół.
Kierowca reguluje prędkością maszyny przy pomocy pedału gazu. Im mocniej jest 
wciśnięty pedał gazu, tym większa jest prędkość maszyny. Po całkowitym puszczeniu 
pedału gazu maszyna gwałtowanie wyhamowuje dzięki zastosowaniu hydrostatycznego 
zespołu napędowego.
Jeżeli po przełączeniu w tryb „Zając“ pojazd porusza się z bardzo małą prędkością, to na 
kolorowym terminalu pojawia się symbol: .
Należy całkowicie złożyć łamaną część taśmy rozładowczej.
Jednak nie wolno zapomnieć o opuszczeniu ślimaka zasobnika i całkowitym złożeniu 
elewatora.

6.8.1 Wybór kierunku jazdy (do przodu+/do tyłu)
Przełącznik nożny kierunku jazdy
 Nie wciśnięty 4 kierunek jazdy „do przodu“
 Wciśnięty  4 kierunek jazdy „do tyłu“

W przypadku, kiedy blokada zostanie przez nieuwagę włączona w trakcie jazdy, na 
kolorowym terminalu pojawia się symbol ostrzegawczy: .
Aby włączyć blokadę, należy całkowicie puścić pedał gazu i zatrzymać maszynę.

Przełącznik 
nożny kier.jazdy

Pedał gazu

Jazda do tyłu w trybie „Zając“ jest możliwa po całkowitym puszczeniu pedału gazu. 
Po puszczeniu pedału gazu należy odczekać do momentu całkowitego zatrzymania 
maszyny (prędkość 0,0 km/h). Dopiero po całkowitym zatrzymaniu wolno nacisnąć 
przełacznik nożny „Kierunek jazdy“ i przytrzymać go w tej pozycji. Po wciśnięciu pedału 
gazu maszyna przemieszcza się do tyłu.

Jeżeli wyorywacz jest jeszcze opuszczony (tzn. dogławiacz znajduje się jeszcze 
przy ziemi), to działa automatyczna blokada jazdy do tyłu. W ten sposób unika się 
ewentualnych uszkodzeń, jakie mogłyby powstać w przypadku jazdy do tyłu przy 
opuszczonym wyorywaczu. Na kolorowym terminalu pojawia się symbol . 
Podczas jazdy do tyłu w trybach pracy „Zając“ i „Żółw“ jest słyszalny sygnał 
ostrzegawczy, który ostrzega inne osoby o tym, że maszyna jedzie do tyłu.
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6.8.2 Tempomat
W celu odciążenia kierowcy maszynę euro-Tiger wyposażono w tempomat. Dzięki 
temu prędkość jazdy można ustawiać naciskając pedał gazu lub włączając tempomat. 
Szczególnie w przypadku dłuższych jazd lub podczas wyorywania na długich odcinkach 
kierowca zostaje odciążony, dzięki czemu może skupić się lepiej na najistotniejszych 
fragmentach pracy.

6.8.2.1 Włączanie tempomatu w trybie pracy „Zając“
W trybie „Zając“ tempomat można włączać tylko wtedy, kiedy są spełnione następujące 
warunki:
– Włączony tryb „Zając“ (informacja na kolorowym terminalu),
– Zamknięte drzwi kabiny kierowcy,
– Prędkość jazdy większa niż 10 km/h.

Tempomat włącza się w następujący sposób:
– Ustawić prędkość przy pomocy pedału gazu.
– Przełącznik wychylny (8) „Tempomat wł/wył“ nacisnąć na chwilę lub nacisnąć 

multiwłącznik (11) i jednocześnie joystick na krótko przechylić całkowicie do przodu. 
Na kolorowym terminalu pojawia się symbol  obok informacji o prędkości jazdy.

Tempomat przejmuje prędkość wg chwilowego ustawienia pedału gazu i przy 
jednoczesnym naciśnięciu przełącznika wychylnego.
Ta prędkość nie odpowiada koniecznie prędkości, z jaką porusza się maszyna.
Przykład: Chwilowa prędkość, z jaką porusza się maszyna, wynosi 11 km/h. Kierowca 

szybko naciska pedał gazu aż do oporu – pedał gazu podaje maszynie 
prędkość maksymalną. Maszyna zaczyna przyspieszać. W tym momencie 
następuje włączenie tempomatu. Tempomat przejmuje z pedału gazu zadaną 
prędkość jazdy (= prędkość maksymalna). Jeżeli w trakcie jazdy zaistnieje 
potrzeba krótkotrwałego zwiększenia prędkości, to w każdej chwili można to 
zrobić naciskając na pedał gazu. Jeżeli maszyna jedzie szybciej niż prędkość 
zapamiętana przez tempomat, to tempomat jest wprawdzie włączony, ale 
działanie tempomatu można stwierdzić dopiero w momencie, kiedy nastąpi 
zmniejszenie nacisku na pedał gazu. Po puszczeniu pedału gazu, maszyna 
jedzie ponownie z prędkością, którą przejął tempomat.

11
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6.8.2.2 Wyłączanie tempomatu w trybie „Zając“ 
Przed wyłączeniem tempomatu pedał gazu należy zawsze wcisnąć na tyle, aby 
pedałem gazu przejąć prędkość, jaką przejął tempomat. Zapobiega to gwałtownemu 
wyhamowaniu maszyny podczas wyłączania tempomatu.
Aby wyłączyć tempomat, należy na chwilę nacisnąć przełącznik wychylny „Tempomat 
wł/wył) lub przesunąć joystick do tyłu. Inną możliwością wyłączenia tempomatu jest 
naciśnięcie pedału hamulca nożnego lub naciśnięcie przełącznika nożnego kierunku 
jazdy.

6.8.2.3 Jazda szybka: Tempomat w trybie „Zając“

Zamknąć drzwi kabiny kierowcy.

Jechać szybciej niż 10 km/h

Naciśnięcie przełącznika wychylnego tempomatu, otwarcie drzwi w kabinie kierowcy, 
naciśnięcie pedału hamulca nożnego, naciśnięcie przełącznika nożnego kierunku 

jazdy lub przesunięcie joysticka do tyłu powoduje wyłączenie tempomatu.

Wybrać tryb pracy „Zając“  .

Uruchomić silnik

Nacisnąć przełącznik wychylny tempomatu
(pokazuje się symbol  ).
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Wskazówka! Jeżeli prędkość, która została ustawiona przed włączeniem tempomatu 
za pomocą pedału gazu, była niższa od prędkości zadanej, która jest wyświetlana na 
kolorowym terminalu, to maszyna przyspieszy do prędkości zadanej. Jeżeli w trakcie 
wyorywania zaistnieje potrzeba chwilowego zwiększenia prędkości, to można to zrobić 
wciskając w każdej chwili pedał gazu. Jeżeli maszyna porusza się z prędkością większą 
od prędkości zadanej, to tempomat jest wprawdzie dalej włączony, jednak działanie 
tempomatu można stwierdzić dopiero w momencie, kiedy nastąpi zmniejszenie nacisku 
na pedał gazu. Po puszczeniu pedału gazu maszyna porusza się dalej z prędkością 
zadaną.

Prędkość chwilowa	

Prędkość zadana 
tempomatu

6.8.2.4  Włączanie tempomatu w trybie pracy „Żółw“
Tempomat można włączyć tylko wtedy, kiedy są spełnione następujące warunki:
– Włączony tryb pracy „Żółw“ (informacja na kolorowym terminalu),
– Drzwi w kabinie kierowcy zamknięte,
– Wyorywacz opuszczony i prowadnik głębokości włączony,
– Prędkość jazdy  wynosi przynajmniej 0,5 km/h.

Tempomat jest włączany w następujący sposób:
– Ręcznie skierować maszynę w stronę rzędów z  

burakami,
– Rozpocząć wyorywanie (patrz rozdział  

„Wyorywanie“),
– Ustawić prędkość jazdy przy pomocy pedału gazu.

Na chwilę nacisnąć przełącznik wychylny (8) „Tempomat wł/wył“ (8) znajdujący się na 
konsoli. lub: nacisnąć i przytrzymać przełącznik wielofunkcyjny (11) i jednocześnie 
przesunąć joystick całkowicie do przodu. Na kolorowym terminalu pojawi się symbol 
.Teraz tempomat jest włączony. Od tego momentu prędkość maszyny jest regulowana 
automatycznie. Maszyna porusza się z prędkością, która jest wcześniej ustawiona i 
pokazana na kolorowym terminalu (prędkość zadana).

11

8

Wskazówka!
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6.8.2.5 Zmiana prędkości zadanej tempomatu (tryb pracy „Żółw“)
ROPA udostępnia dwie możliwości ustawiania prędkości zadanej tempomatu..

1. Strategia
Zmiana prędkości zadanej stopniowo, od 0,2 km/h. W tym celu:
– wychylić joystick do oporu do przodu i natychmiast puścić. 

Prędkość zadana ulega zwiększeniu każdorazowo o 0,2 km/h.
– wychylić joystick do oporu do tyłu i natychmiast puścić. 

Prędkość zadana ulega zmniejszeniu każdorazowo o 0,2 km/h

2. Strategia (tryb dźwigni do jazdy) 
– wychylić joystick do oporu do przodu i przytrzymać w tej pozycji. Tempomat 

zwiększa stale prędkość, aż do momentu ponownego puszczenia joysticka. 
Tempomat przejmuje prędkość chwilową pojazdu jako prędkość zadaną w 
momencie puszczenia joysticka.

– wychylić joystick do oporu do tyłu i przytrzymać w tej pozycji. Tempomat zmniejsza 
stale prędkość, aż do momentu puszczenia joysticka. Tempomat przejmuje prędkość 
chwilową pojazdu jako prędkość zadaną w momencie puszczenia joysticka.

6.8.2.6 Wyłączanie tempomatu w trybie „Żółw”
Przed wyłączeniem tempomatu pedał gazu powinien być możliwie mocno wciśnięty, 
zanim nastąpi przejęcie pedałem aktualnej prędkości od tempomatu. Takie rozwiązanie 
zapobiega gwałtownemu wyhamowywaniu maszyny podczas wyłączania tempomatu.
Aby wyłączyć tempomat, pociągnąć przycisk krzyżakowy (1) na joysticku „Podnoszenie 
trójpunktu” lub nacisnąć przełącznik przechylny (8) „Wł/wył tempomatu” znajdujący się 
na konsoli obok joysticka.
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Prędkość tempomatu można zmienić w każdej chwili przesuwając joystick 
 do przodu i do tyłu

Wyłączenie tempomatu poprzez naciśnięcie przełącznika wychylnego, otwarcie drzwi 
w kabinie kierowcy, przełączenie w tryb „Zając“, podniesienie trójpunktu, wyłączenie 

napędu maszyny, naciśnięcie pedału hamulca nożnego, naciśnięcie przełącznika 
nożnego zmiany kierunku jazdy lub włączenie hamulca ręcznego.

Nacisnąć przełącznik wychylny dla 
tempomatu (pokazuje się symbol  ).

Jechać z prędkością min. 0.5 km/h

Opuścić trójkąt

Włączyć napęd w maszynie

Zamknąć drzwi w kabinie kierowcy

Wybrać tryb „Żółw“  

Uruchomić silnik

6.8.2.7 Szybki kurs: Tempomat w trybie „Żółw“

6.9 Układ hamulcowy
Układ hamulcowy maszyny euro-Tiger jest układem w pełni tarczowym, mokrym i 
uruchamianym hydraulicznie. Z uwagi na bezpieczeństwo układ składa się z dwóch 
niezależnych od siebie obwodów hamowania: hamulca roboczego uruchamianego 
za pośrednictwem pedału hamulca w podłodze kabiny kierowcy, oraz hamulca 
parkingowego uruchamianego za pośrednictwem przełącznika wychylnego.

Ostrzeżenie! Zagrożenie życia w przypadku uszkodzonych hamulców. Przed każdą 
jazdą sprawdzić działanie układu hamulcowego! Układy hamulcowe należy regularnie 
sprawdzać! Wszelkie prace związane z ustawianiem hamulców i ich naprawą może 
wykonywać wyłącznie odpowiednio przeszkolony personel.Ostrzeżenie!
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6.9.1 Hamulec roboczy
Hamulec roboczy jest uruchamiany lewym pedałem umieszczonym w podłodze kabiny 
kierowcy. Hamulec działa wyłącznie na koła przednie i działa tylko wtedy, kiedy w 
układzie hydraulicznym zostało wytworzone odpowiednie ciśnienie. Jeżeli hamulec 
roboczy nie będzie wystarczająco gotowy do zadziałania (np. za niskie ciśnienie z 
zbiorniku), to na kolorowym terminalu pojawi się następujący symbol ostrzegawczy	 .

Niebezpieczeństwo! Po pokazaniu się na kolorowym terminalu symbolu 
ostrzegawczego wskazującego na problemy z układem hamulcowym istnieje bardzo 
poważne zagrożenie dla kierowcy oraz osób znajdujących się w otoczeniu maszyny 
oraz dla innych uczestników ruchu. W takiej sytuacji należy natychmiast wyłączyć napęd 
maszyny i maszynę należy odstawić w miejscu, gdzie nie będzie stwarzała zagrożenia, 
ani nie będzie przeszkadzała. Zabezpieczyć ją dodatkowo przed przesunięciem 
podkładając pod koła odpowiednie kliny i zaciągając hamulec postojowy. Maszynę 
można uruchomić dopiero po usunięciu przyczyny awarii układu hamulcowego przez 
serwis i ponownym przekazaniu jej do pracy przez odpowiedni personel.

Użycie hamulca roboczego jest niezbędne wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach. 
W normalnym przypadku wystarczy hamowanie za pośrednictwem napędu 
hydrostatycznego. Silnik wysokoprężny jest wyposażony w nie zużywający się hamulec 
stałodławikowy. Na kolorowym terminalu pojawia się następujący symbol . Ten 
hamulec włącza się automatycznie przy puszczaniu pedału gazu i zwiększa skuteczność 
hamowania napędu hydrostatycznego.

6.9.2 Hamulec parkingowy
Hamulec parkingowy jest obsługiwany za pomocą przełącznika wychylnego 
umieszczonego na konsoli. Hamulec działa na przednie koła. Hamulec jest włączany 
automatycznie i działa nawet przy wyłączonym zapłonie i braku ciśnienia w układzie 
hydraulicznym.
Z uwagi na bezpieczeństwo hamulec parkingowy można zwalniać tylko w momencie, 
kiedy w układzie hydraulicznym jest wystarczające ciśnienie.
Po włączeniu hamulca na kolorowym terminalu pojawia się symbol . 
Kiedy hamulec parkingowy jest włączony, naciskanie na pedał gazu nie powoduje 
ruszenia maszyny.
W sytuacji awaryjnej akumulator sprężynowy można zwolnić ręcznie.
Szczegółowa instrukcja na ten temat znajduje się w rozdziale 8 „Awarie i pomoc“.

Niebez-	
pieczeństwo!
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Wskazówka! Przepisy dopuszczające do ruchu po drogach mogą się różnić w różnych 
krajach w poszczególnych punktach.

6.10.1 Układ kierowniczy w trybie pracy „Zając“
W trybie pracy „Zając“ osiami tylnymi można kierować przesuwając odpowiednio 
joystick, pod warunkiem, że główny włącznik układu kierowniczego jest odblokowany. 
Podczas jazdy po drogach publicznych główny włącznik układu kierowniczego należy 
zablokować. Można go odblokowywać TYLKO podczas przejeżdżania przez wąskie 
zakręty i przy niskich prędkościach (poniżej 8 km/h).

Niebezpieczeństwo! Ryzyko odniesienia śmiertelnych obrażeń podczas jazdy z 
odblokowanym głównym włącznikiem układu kierowniczego. W przypadku prędkości 
powyżej 8 km/h może dojść do niekontrolowanego kołysania się pojazdu. Stwarza 
to poważne zagrożenie dla innych uczestników ruchu, ze śmiertelnymi obrażeniami 
włącznie. Główny włącznik układu kierowniczego można w związku z tym odblokowywać 
wyłącznie przy zachowaniu już wspomnianych warunków i tylko, kiedy jest to potrzebne.

6.10 Układ kierowania
Przed jazdą po drogach publicznych maszynę euro-Tiger należy odpowiednio 
przygotować- w sposób opisany w rozdziale 2 „Jazda drogowa“.

6.9.3 Automatyczny hamulec parkingowy
W przypadku zatrzymania maszyny przez kilka sekund (pedał gazu puszczony) 
następuje automatyczne włączenie hamulca parkingowego. Po włączeniu hamulca na 
kolorowym terminalu pojawia się symbol:
  = automatyczny hamulec parkingowy włączony.
Takie rozwiązanie zapobiega przypadkowemu zjeżdżaniu maszyny na pochyłych 
terenach. Po ponownym naciśnięciu pedału gazu następuje zwolnienie automatycznego 
hamulca parkingowego.

Układ kierowania tylnej osi na joysticku

Aktywny	tryb	
kierowania

Pozycja przegubu łam.

Wybrany stopień biegu 
chroniącego i kierunek

Pozycja ukł.kier. 
tylnej osi

Ustawienie potencjometru

Wskazówka!

Niebez-	
pieczeństwo!



6	 Praca

128Rozdział 6	
Praca

Wskazówka! Jeżeli klawisz (2) i klawisz wielofunkcyjny (11) są naciśnięte i 
przytrzymane jednocześnie, to przegub ustawia się automatyczne od razui.

6.10.1.2 Synchronizowanie przegubu układu kierowniczego (TYLKO w przypadku 
maszyn z synchronicznym układem kierowniczym)
Ustawić tryb pracy „Zając“  . 
Synchronizować układ kierowniczy w następujący  
sposób:
– Jechać z prędkością około 1-8 km/h.
– Nacisnąć jednocześnie i przytrzymać na joysticku klawisz (2) i klawisz  

wielofunkcyjny (11). 

2

3

11

6.10.1.1 Ustawienie osi tylnej w środkowym ustawieniu
– Włączyć tryb pracy „Zając“.
– Odblokować wyłącznik główny układu kierowniczego (włącznik 1 w polu obsługi I).
– Jechać z prędkością przynajmniej 0,5 km/h i jednocześnie na krótko wcisnąć 

znajdujący się na joysticku klawisz (3) i ponownie go puścić.
Po wykonaniu tych operacji tylne osie ustawiają się na wprost. W przypadku maszyn bez 
synchronicznego układu kierowniczego na wprost ustawia się również przegub.

 Jednocześnie obracać kierownicą w 
lewo i prawo, tak aby przednia oś była 
kierowana z lewej lub z prawej strony. Po 
pokazaniu się na kolorowym terminalu 
następującego symbolu  , przegub i oś 
przednia są zsynchronizowane w pozycji 
na wprost. Dopiero teraz można puścić 
oba klawisze. Przed ponowną operacją 
synchronizowania klawisze na krótko 
zwolnić

– Jeżeli natomiast pojawia się symbol 
, to oznacza to, że oś przednia i 

przegub nie zsynchronizowane. W takiej 
sytuacji, całą operację należy powtórzyć 
w sposób opisany powyżej. Przed 
rozpoczęciem ponownego procesu 
synchronizowania oba klawisze należy 
puścić i odblokować główny włącznik 
układu kierowniczego. 

– Następnie go zablokować.

Wskazówka!
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6.10.1.3  Szybki kurs: układ kierowniczy w trybie pracy „Zając“

Jechać wolno (poniżej 8 km/h).

11

2

3
L R

Odblokować główny wł. układu 
kier.

Ważne: Zablokować główny włącznik układu kierowniczego.
Jeżeli tylne osie nie są w pozycji 0° lub też przegub nie jest zsynchronizowany lub też 
główny włącznik układu kierowniczego nie jest wyłączony, to na kolorowym terminalu 

pojawiają się odpowiednie komunikaty ostrzegawcze: 

  lub    lub  

Jechać min. 0,5 km/h.

Włączyć synchroniczny układ kierowniczy. 
W tym celu nacisnąć jednocześnie klawisz 
wielofunkcyjny (11) i klawisz (2) podczas 

jazdy i przytrzymać je. Jednocześnie 
obracać trochę kierownicą w obie strony i 
tym samym kierować osią przednią z obu 
stron przekraczając pozycję środkową, 

aż do momentu wyprostowania się 
przegubu i pojawienia się na kolorowym 

terminalu symbolu  erscheint. Dann erst 
beide Tasten loslassen. Dopiero w tym 
momencie można puścić oba klawisze. 
Patrz część na temat synchronizowania 
przegubu układu kierowniczego (strona 

126). 

Uruchomić silnik

Ustawić tryb pracy „Zając“  

Tylne osie można skręcać 
joystickiem w lewo (L) lub prawo 

(R)..

Jechać z prędkością 1 do 8 km/h.

Nacisnąć klawisz (3) 1x.

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



6	 Praca

130Rozdział 6	
Praca

6.10.2 Układ kierowniczy w trybie pracy „Żółw“
W trybie pracy „Żółw“  maszyna euro-Tiger dysponuje trzema wariantami 
kierowania:
 Tryb jazdy polowej w lewo lub w prawo – Nawracanie – Tryb jazdy w stanie 	
 zblokowanym

Podczas jazdy polowej można rozróżnić następujące wartości łamania:
– Jazda ochr. 0 lewo = Brak złamania
– Jazda ochr.1 lewo = Lekkie złamanie w lewo
– Jazda ochr. 2 lewo = Mocne złamanie w lewo
– Jazda ochr. 0 prawo = Brak złamania
– Jazda ochr. 1 prawo = Lekkie złamanie w prawo
– Jazda ochr. 2 prawo = Mocne złamanie w prawo

Należy pamiętać, że prawidłowe wyorywanie jest możliwe tylko w trybie jazdy polowej. 
Jazda ochronna 0 w lewo lub jazda ochronna 0 w prawo, a więc bieg jazdy polowej bez 
złamania, jest wykorzystywana najczęściej do wyorywania i przeorywania.

6.10.2.1 Wybieranie kierunku jazdy polowej w lewo/w prawo
Kierunek jazdy polowej w lewo lub w prawo wybiera się klawiszem krzyżakowym (1).
W tym celu przesunąć klawisz krzyżowy (1) w lewo/w prawo i przytrzymać przez 
około 2 sekundy (wybrać jazdę ochronną le/pra).

Klawisz krzyżowy (1) przesunąć w lewo  i przytrzymać przez ok. 2 sekundy = 
wybieranie jazdy w lewo

Klawisz krzyżowy (1) przesunąć w prawo i przytrzymać przez ok. 2 sekundy =	
wybieranie jazdy w prawo

W przypadku jazdy polowej kierunek złamania można wybierać lub regulować przy 
stojącej maszynie lub podczas jazdy.
Przy tym maszyna jest tak złamana (jazda ochronna 112) i poszczególne osie są 
kierowane w taki sposób, że ślady poszczególnych opon są przesunięte względem 
siebie. Dzięki temu zwiększa się powierzchnia podnoszonej ziemi przez maszynę i 
chronione są części ziemi uprawnej.
W przypadku trybu jazdy polowej kierunek i stopień złamania można ustawiać lub 
regulować podczas postoju lub też w trakcie jazdy.
W praktyce zaleca się ustawienie wartości złamania jeszcze podczas postoju. Zależnie 
od indywidualnych warunków terenu stopień jazdy polowej można dopasowywać do 
danych wymagań.

1
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Po włączeniu stopnia biegu ochronnego 1 lub 2 ogranicznik dla osób wysuwa się 
automatycznie.

Wskazówka! Do przekopywania należy używać trybu jazdy polowej 0 lewo lub 0 prawo!

6.10.2.2 Wybieranie stopnia jazdy polowej
Ustawić stopień jazdy na panelu  
obsługowym II przy pomocy klawiszy  
Jazda ochronna lewo/prawo. 

W lewo: tryb jazdy polowej w lewo   
Przegub łamany łamie się/ustawia się do pozycji wybranej na panelu II klawiszem   
  .

W prawo: tryb jazdy polowej w prawo  
Przegub ustawia się w pozycji wybranej na panelu II klawiszem   

 .

Boczne przesunięcie wyorywacza odbywa się automatycznie odpowiednio do 
wybranego stopnia trybu jazdy polowej. Warunkiem dla tej operacji jest podniesienie 
wyorywacza i naciśnięcie pedału gazu.

6.10.2.3 Włączanie jazdy polowej
Wybraną jazdę ochronną wybiera się krótko naciskając na klawisz (3) umieszczony na 
joysticku. Muszą być spełnione następujące warunki: 
- Włączony tryb „Żółw“ i taśma rozładowcza w pozycji wyorywania. 
- Główny włącznik układu kierowniczego odblokowany. 
- Maszyna porusza się z minimalną prędkością 0,5 km/h.
Przegub łamany ustawia się w wybranej pozycji dopiero po aktywowaniu. Jednocześnie 
oś tylna przełącza się na tryb sterowania potencjometrem i automatycznie przemieszcza 
się do pozycji, którą wyznacza chwilowo potencjometr (14). Po aktywowaniu biegu 
ochronnego maszyna reaguje na każdą zmianę wartości łamania.

3

14

Informacja na terminalu:
- Jazda polowa (2 lewo) aktywny i 
- Tylna oś na sterowaniu potencj.

Wskazówka!
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6.10.2.5 Tryb jazdy w stanie zblokowanym
W tym przypadku obowiązują wspomniane już warunki, które należało spełnić podczas 
aktywowania biegu ochronnego.
Po włączeniu trybu kierowania „w stanie zblokowanym“ (nacisnąć klawisz (2) na 
joysticku przez 2 sekundy), przegub łamany przemieszcza się automatycznie do pozycji 
0° i pozostaje w tej pozycji. Tylne koła poruszają się podczas kierowania w kierunku 
przeciwnym do kół przednich i w ten sposób wspomagają ich skuteczność skrętu.
Zachowanie się maszyny podczas trybu jazdy zblokowanej jest identyczne jak w 
przypadku trybu nawracania z tylko taką  
różnicą, że podczas trybu jazdy zblokowanej  
przegub nie śledzi ruchów kół, czyli nie  
skręca.  

6.10.2.4 Nawracanie
W tym przypadku obowiązują wspomniane już warunki, które należało spełnić 
podczas aktywowania biegu ochronnego. Jak sama nazwa mówi, wariant kierowania 
„Nawracanie“ służy wyłącznie do nawracania maszyną euro-Tiger na możliwie 
najmniejszym obszarze. o W tym wariancie kierowania maszyna euro-Tiger jest 
zaprogramowana w taki sposób, że możliwe jest stosunkowo łatwe nawracanie maszyną 
bez potrzeby kolejnych czynności związanych z przełączaniem. Po włączeniu wariantu 
„Nawracanie“ przy pomocy krótkotrwałego naciśnięcia na klawisz (2) na joysticku 
przegub dopasowuje się zawsze do kąta skrętu kół przednich. Przegub dokładnie 
dopasowuje się do każdej zmiany położenia przednich kół. Jednocześnie tylne koła 
poruszają się w stronę przeciwną do kół przednich. Dzięki temu zdecydowanej poprawie 
ulega zwrotność maszyny euro-Tiger.

2
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6.10.2.6 Kierowanie tylną osią przy pomocy joysticka
Po włączeniu trybu ochronnego, trybu nawracania lub trybu jazdy zblokowanej na 
kolorowym terminalu pojawia się „czarna ręka“.
Ten symbol informuje, że tylnymi osiami można kierować przy użyciu potencjometru (14) 
(tylko w trybie jazdy polowej) lub automatycznie – w kierunku przeciwnym do przedniej 
osi (tylko podczas nawracania lub trybu jazdy zblokowanej) lub przy użyciu autopilota.

Po wychyleniu joysticka w lewo lub w prawo joystick przejmuje automatycznie funkcję 
kierowania tylną osią. „Czarna ręka „ znika i zamiast niej na kolorowym terminalu 
pojawia się symbol .
Po przejęciu przez joystick funkcji kierowania tylnymi osiami następuje natychmiastowe 
odłączenie potencjometru oraz funkcji automatycznego prowadzenia tylnej osi.

14

R
L
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6.10.2.7 Sterowanie ręczne
Pod pojęciem sterowania ręcznego rozumie się ręczne kierowanie przegubem 
łamanym przy pomocy joysticka. Ta funkcja jest przeznaczona wyłącznie dla prac 
konserwacyjnych i napraw przy maszynie. Warunki dla sterowania ręcznego:
- Włączony tryb pracy „Żółw“.
- Główny włącznik kierowania odblokowany.
- W menu „Funkcje specjalne“ podpunkt „ Ręczne sterowanie układem kierowniczym“ 

jest ustawiony na „Aktywny“. Tak długo, jak sterowanie ręczne jest „aktywne“, tak 
długo na kolorowym terminalu pokazuje się symbol .

Kiedy sterowanie ręczne jest aktywne, to przegubem można poruszać przy pomocy 
joysticka pod warunkiem wciśnięcia klawiszy (2) i (3) na joysticku i ich przytrzymania 
w tej pozycji. Po puszczeniu klawiszy (2) i (3) funkcję kierowania tylnymi osiami 
przejmuje z powrotem joystick. W celu wyłączenia sterowania ręcznego należy na chwilę 
zablokować główny włącznik kierowania.

Sterowanie ręczne aktywne

3

RL

2
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6.10.2.8 Szybki kurs: Rodzaje kierowania w trybie pracy „Żółw“

1

Na kolorowym terminalu włączyć menu 

„Funkcje specjalne ster.ręcz.“ .

Naciskać klawisz	

(2) długo:	tryb	

zblokowany .

Klawisz krzyż. 

1 na		

jazd.pol. lewo 

.

Nacisnąć klawisz 

(3) i przytrzymać, 

joystickiem skręcić 

przegubem w lewo 

(L) lub w prawo.

Joystickiem 

Skręcać osiami 

tylnymi

w lewo (L) lub

w prawo.

Symbol „Ręka“ zmienia się z koloru ciemnego  na jasny  podczas 

ręcznego sterowania osiami tylnymi. Po aktywowaniu kierowania klawiszem (2 l

3) symbol dłoni ponownie ciemnieje i osie tylne poruszają się ponownie w taki sam 

sposób jak przed sterowaniem ręcznym.

Na kolorowym terminalu = sterowanie 

ręczne wył,  znika.

Jechać przynajmniej 0,5 km/h. *

Ręczne nadsterowanie 

joystickiem (L lub R): 

Przegub pozostaje w 

wybranej pozycji.

Kierowanie tylnymi osiami 

joystickiem.

Ręczne 

nadsterowanie 

joystickiem (L o. R):

Przegub ustawia 

się wraz z osią 

przednią.

Tylne osie 

Ręczne 

nadsterowanie 

joystickiem (L o. R):

Przegub jest prosty

I zablok. zablok.

Tylne osie 

joystickiem

Na kolorowym terminalu = Sterowanie 

ręczne aktywne .

Część tylna ustawia się w 

wybranej pozycji złamania.

Tylne osie można korygować 

pokrętłem (14)

Przegub i osie tylne 

kierowane z osią 

przednią

(najmniejszy 

promień skrętu).

Przegub prostuje 

się i pozostaje 

usztywniony.

Tylne osie kierowane 

wraz z osią przednią

Pokrętło (14) przed 

włączeniem w pozycji „na 

wprost“

Na krótko wcisnąć 

klawisz (2): 

Nawracanie 

* Wskazówka:	Kiedy wyorywacz 

jest opuszczony, to rodzaj kierowania 

można zamiast klawiszem (3) 

wybierać także naciskając na 

przełącznik nożny „Autopilot“.

Wcisnąć krótko klawisz (3): 

*  Tryb jazdy polowej

Klawisz krzyż. 

1 na  

jazd.pol. 

prawo	 .

Uruchomić silnik.

Odblokować główny włącznik kierowania.

Włączyć tryb pracy „Żółw“ .

2

14 3

R
L

Taśma rozład.wysunięta: .
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lub    lub 

6.10.3 Funkcja kierowania automatycznego (Autopilot)

Podczas wyorywania osią przednią oraz osiami tylnymi można kierować w pełni 
automatycznie przy pomocy czujników rzędów i korpusu wyorywacza. Ten wariant 
kierowania pozwala na spokojne i dokładne wyorywanie. Jednak w przypadku 
pojawienia się bardzo głębokich kolein, dużego zarośnięcia podłoża, lub dużych 
nierówności tereniu, w pewnym okolicznościach nie będzie możliwości użycia funkcji 
autopilota..

6.10.3.1 Aktywowanie funkcji autopilota dla osi przedniej
Autopilot kieruje osią przednią w sposób automatyczny. Sterowanie odbywa się 
za pośrednictwem czujników rzędu, korpusu wyorywacza lub w wyniku połączenia 
czujników rzędów z korpusem wyorywacza.

W przypadku wybrania w menu „Autopilot“ w wierszu „Oś przednia sygnał z“ opcji 
„Rzędy“ przednia oś będzie kierowana wyłącznie z poziomu czujników rzędów.

W przypadku wybrania w menu „Autopilot“ w wierszu „Oś przednia sygnał z“ opcji 
„Wyorywacz“ przednia oś będzie kierowana wyłącznie przez korpus wyorywacza.

W przypadku wybrania w menu „Autopilot“ w wierszu „Oś przednia sygnał z“ opcji 
„Rząd+Wyorywacz“ przednia oś będzie kierowana przez czujniki rzędów i korpus 
wyorywacza. W tej opcji wartości korpusu wyorywacza decydują w 2/3, a wartości 
czujników liści w 1/3 o właściwościach kierowania. Dodatkowo uzyskuje się lepsze 
zachowanie się maszyny na zakrętach. 
Zaleca się wybieranie w miarę możliwości zawsze opcji „Rząd+Wyorywacz“, ponieważ 
to ustawienie prowadzi do zdecydowanie lepszego zachowania się na zakrętach.

Funkcję automatycznego kierowania osią przednią można włączać po wjechaniu w pole 
naciskając krótko na przełącznik nożny „Autopilot“. Warunkiem jest jednak opuszczenie 
trójpunktu i aktywna funkcja automatycznego prowadnika głębokości.

Alternatywnie do przełącznika nożnego „Autopilot“ funkcję można uruchamiać również 
w następujący sposób. Wcisnąć klawisz wielofunkcyjny (11) i na chwilę nacisnąć 
jednocześnie klawisz (3) „Tryb jazdy polowej“.

11

3
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Wskazówka! Jeżeli bieg jazdy polowej jest już wybrany podczas naciskania 
przełącznika nożnego funkcji „Autopilot“, to następuje automatycznie włączenie jazdy 
polowej wraz autopilotem osi przedniej.
Po włączeniu autopilota osi przedniej na kolorowym terminalu pojawia się jeden z 
następujących symboli  lub .
W momencie poruszenia kierownicą następuje automatyczne odłączenie kierowania 
osią przednią. 

Autopilot osi przedniej włączony

Przełącznik nożny autopilota
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6.10.3.2 Szybki kurs: Aktywowanie autopilota tylko przedniej osi

Nacisnąć przełącznik nożny autopilota 1x

Na kolorowym terminalu w menu „Autopilot“ 
„Włączanie osi tylnej“ ustawić w tryb „Ręczny“

Wybrać tryb pracy „Żółw“ 

Odblokować główny włącznik kierowania

Ruch kierownicą lub podniesienie trójpunktu powoduje wyłączenie funkcji 
automatycznego kierowania 

(zielony symbol  lub  znika).

Jechać minimalnie 1 km/h

Włączyć maszynę

Opuścić trójpunkt

Pojawia się symbol  lub  
Aktywny tylko autopilot przedniej osi
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Ręczne aktywowanie autopilota tylnej osi jest możliwe zawsze wtedy, kiedy na 
kolorowym terminalu w menu „Autopilot“, wiersz „Aktywowanie osi tylnych“, jest wybrana 
opcja „Ręcznie“ i dodatkowo poprzez naciśnięcie przełącznika nożnego „Autopilot“ 
włączony jest autopilot przedniej osi. W celu kontroli na kolorowym terminalu pojawia się 
symbol  lub  (aktywny tylko autopilot przedniej osi).

Aktywny autopilot przedniej i tylnej osi

Aktywny autopilot tylko przedniej osi

6.10.3.3  Włączanie autopilota układu kierowniczego tylnej osi
Automatyczny układ kierowniczy tylnej osi można włączać ręcznie lub automatycznie. 
Do włączenia funkcji jest konieczne spełnienie następującego warunku: na kolorowym 
terminalu w menu „Autopilot“, wiersz „Oś przednia sygnał z“ jest włączona opcja 
„Lemiesz“ lub „Rząd+ Lemiesz“.

Jeżeli w menu „Autopilot“, wiersza „Oś przednia sygnał z“ jest wybrana opcja „Rząd“, to 
nie można włączyć funkcji autopilota osi tylnej.

 W przypadku zwolnienia przełącznika nożnego „Autopilot“ przez przynajmniej pół 
sekundy, a następnie ponowne wciśnięcie przez przynajmniej sekundę, następuje 
aktywowanie dodatkowo autopilota tylnej osi. Na kolorowym terminalu pojawia się 
symbol  lub  (aktywny autopilot przedniej i tylnej osi).

Inną metodą włączania lub wyłączania autopilota jest krótkie naciśnięcie na klawisz F1 
na kolorowym terminalu. Warunkiem włączenia autopilota tylnej osi poprzez klawisz F1 
jest wcześniejsze aktywowanie autopilota przedniej osi.
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Autopilot tylnej osi można wyłączyć w każdym momencie w następujący sposób:
– Poprzez podniesienie trójpunktu,
– Obracając kierownicą,
– Poruszając joystickiem w prawo/lewo,
– Obracając gwałtownie potencjometrem  (warunek: na kolorowym terminalu jest 

widoczna „czarna ręka“) ,
– Naciskając klawisz F1 na kolorowym terminalu.

W przypadku konieczności ponownego aktywowania autopilota tylnej osi należy 
postępować w taki sposób, jak już opisano powyżej.

Automatyczne aktywowanie autopilota tylnej osi odbywa się poprzez wybranie 
opcji „Auto“ w menu „Autopilot“, wiersz „Aktywowanie tylnej osi „. „Auto“ oznacza, że 
autopilot tylnej osi aktywuje się automatycznie w momencie, w którym po aktywowaniu 
autopilota przedniej osi oś przednia osiągnęła swoją ostateczną pozycję w trybie jazdy 
polowej.
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6.10.3.4 Szybki kurs: Ręczne aktywowanie autopilota tylnych osi

Wybrać tryb pracy „Żółw  . 

Nacisnąć przełącznik nożny „Autopilot“ przez 
przynajmniej 1 sek. Na terminalu pojawia się symbol 

 lub . Jest aktywny autopilot przedniej osi oraz osi 
tylnych

Ustawić na terminalu kolorowym w menu 
„Autopilot“ „Oś przednia sygnał z“ na „Lemiesz“ 

lub „Rząd + Lemiesz“. „Aktywowanie osi osi 
tylnych“ ustawić na „Ręczny“.

Puścić przełącznik nożny „Autopilot“ na przynajmniej 0,5 sek.

Odblokować główny włącznik układu 
kierowniczego.

Włączyć maszynę

Opuścić trójpunkt

Jechać min. 1 km/h

Funkcję automatycznego kierowania wyłącza się m.in. 
poruszając kierownicą lub podnosząc trójpunkt. 

Nacisnąć 1 x przełącznik nożny autopilota 
(pokazuje się symbol  lub  .

Jest aktywny tylko autopilot przedniej osi.
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6.10.3.5 Szybki kurs: Automatyczne aktywowanie autopilota tylnych osi

Funkcję automatycznego kierowania wyłącza się m.in. poruszając 
kierownicą lub podnosząc trójpunkt

Wprowadzenie automatycznego aktywowania autopilota tylnej osi

„Oś tylna“ osiągnęła ustawienie kąta skrętu wyznaczonego przez 
potencjometr. „Autopilot osi tylnej“ przejmuje funkcja kierowania 

osią tylną. Na terminalu pojawia się symbol  lub . 

Wybrać tryb pracy „Żółw“   

Nacisnąć przełącznik nożny autopilota 1x 
(pojawia się symbol  lub  ).

Autopilot przedniej osi jest aktywny

Wybrać tryb jazdy polowej

Włączyć główny włącznik układu kierowniczego.

Włączyć maszynę

Opuścić trójpunkt

Jechać min. 1 km/h

Ustawić na terminalu kolorowym w menu „Autopilot“ „Oś przednia 
sygnał z“ na „Lemiesz“ lub „Rząd + Lemiesz“. „Aktywowanie osi 

osi tylnych „ ustawić na „Automatyczny“.
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6.10.4 Ustawianie czułości układu kierowniczego
Czas reakcji – i tym samym czułość układu kierowniczego – autopilota przedniej i 
tylnej osi można dopasowywać do danych warunków na kolorowym terminalu w menu 
„Autopilot“, w wierszach „Stopień oś przednia“ i „Stopień osie tylne“ wybierając jeden z 
10 stopni (wartość na kolorowym terminalu od 1 do 10).

Wartość 1 oznacza tutaj najwolniejszy czas reakcji i tym samym niską czułość, wartość 
10 oznacza agresywną reakcję i tym samym bardzo bezpośrednie kierowanie maszyną.
Włączenie stopnia 11 jest wskazane tylko w bezpośrednim kontakcie z odpowiednio 
przeszkolonym personelem serwisowym. Ustawione standardowo w stopniu 11 wartości 
odpowiadają jednemu ze stopni 1-10.

6.11 Wyorywanie

6.11.1 Przygotowania do wyorywania
Przed przystąpieniem do prac związanych z wyorywaniem należy zaznajomić się z 
miejscowymi warunkami odnośnie specyfiki gruntu i terenu.

Rozejrzeć się po wyorywanym polu i określić najlepsze miejsce do utworzenia kopca.

Przed rozpoczęciem pracy poinformować obecne osoby o najważniejszych przepisach 
dotyczących bezpieczeństwa pracy, w szczególności na temat bezpiecznych odstępów.

Koniecznie poinformować wszystkie osoby o tym, że kierujący maszyną jest 
zobowiązany do natychmiastowego zatrzymania maszyny i wstrzymania pracy, jeżeli do 
stref zagrożenia wejdą nieupoważnione osoby.

– Włączyć tryb pracy „Żółw“
– Rozłożyć koła kopiujące
– Rozłożyć czujniki liści
– Rozłożyć wyrzutniki liści (tylko w przypadku PBS)
– Rozłożyć łamaną część taśmy wyładowczej
– Podnieść ślimak zasobnika z przodu i z tyłu całkowicie do góry
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6.11.2 Tryb wyorywania
– Wjechać na pole powoli i ostrożnie, tak, aby maszyna znajdowała się idealnie przed 

odliczonym rzędem.
– Wybrać tryb jazdy polowej pozycja 0
– Włączyć napęd maszyny
– Ustawić minimalną i maksymalną prędkość obrotową wyorywania (menu 

„Ustawienia podstawowe“)
– Ustawić elementy czyszczące w pozycji podstawowej (taśma sitowa, gwiazdy 

sitowe)
– Opuścić trójpunkt i wjechać między buraki
– Natychmiast dopasować wysokość ogławiacza i głębokość wyorywania do 

aktualnych wymagań. Przy tym należy uważać, aby liście buraka były odpowiednio 
odcięte i aby buraki były wybieranie całkiem z ziemi

– Sprawdzić ustawienie dogławiacza, w razie potrzeby wyregulować
– Patrząc przez wizjer do zasobnika z burakami sprawdzić, czy wyorywanie spełnia 

wymagania dotyczące żądanej jakości. Jeżeli nie, natychmiast wprowadzić 
odpowiednie korekty

– Regularnie obserwując wyorywacz sprawdzać, czy maszyna jedzie prawidłowo 
przez rząd. Jeżeli tak nie jest, to osie tylne należy skierować w taki sposób, aby 
lemiesze znajdowały się zawsze jak najbliżej środka drogi przesuwu

Normalnie jest wyorywane w pierwszej kolejności nawrocie i w ten sposób tworzy się 
miejsce na kopiec buraków. Następnie jest wyorywany Schlag (tryb jazdy polowej 0), aby 
w ten sposób przygotować odpowiednią ilość miejsca. Dokładny sposób postępowania 
jest – jak już wielokrotnie wspominano – zależny od miejscowych warunków w 
miejscu pracy. Decydującymi czynnikami o wynikach wyorywania są umiejętności 
oraz doświadczenie kierowcy. Podczas wyorywania zebrane z pola buraki cukrowe są 
magazynowane wstępnie w zasobniku. Dwa czujnik ultradźwiękowe umieszczone w 
przedniej ściance zasobnika (1 x) oraz w ściance tylnej zasobnika (1x) rozpoznają stan 
napełnienia i w razie potrzeby zmieniają kierunek obrotów ślimaka w zasobniku, co 
umożliwia jak najbardziej równomierne napełnienie zasobnika. Po napełnieniu zasobnika 
zebrane buraki należy przeładować na jadący obok pojazd towarzyszący lub ułożyć w 
odpowiednim miejscu w formie kopca.
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6.12 Wyorywacz i ogławiacz (zestaw do zbiorów)

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

Ogławiacz PBSOh

Ogławiacz PBSh-V

Ogławiacz PISh-V



6	 Praca

146Rozdział 6	
Praca

Do czujnika liści jest zamocowany łańcuch ograniczający przesuw czujnika w dół. 
Wyciągając klin (1) można dopasowywać długość łańcucha do aktualnych wymagań. 

8 gumowych elementów (6) należy ustawić w taki sposób, aby płozy ślizgowe (2) 
dotykały ziemi, ale nie leżały na niej swoim ciężarem. W tym celu:

- łańcuch (3) możliwie krótko zawiesić, tak, aby płozy ślizgowe (2) znajdowały się 
około 15 cm nad ziemią.

1

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

Czujnik liści
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- Odkręcić z lewej/prawej strony po 4 śruby (4) z łbem sześciokątnym. 
-  Sprawdzić, czy rama czujnika rzędów przylega do śrub zderzakowych (5) w dole 

przy przedniej szynie obudowy ogławiacza. W razie potrzeby ramę należy wcisnąć 
do tyłu tak, aby przylegała do śrub zderzakowych.

- Dokręcić równomiernie z lewej i prawej strony cztery śruby (4). 
-  Przedłużyć łańcuch (3) na tyle, aby lekko zwisał, kiedy czujnik liści będzie znajdował 

się na tyle głęboko, że będzie dotykał rzędów buraków. Czujnik liści może być 
transportowany w tej pozycji wyłącznie poprzez połączenie łącznie 8 elementów 
gumowych (6), które znajdują się w punktach obrotów.

Z przodu na czujniku liści znajduje się elektroniczny czujnik kąta skrętu. W żadnym 
wypadku nie wolno zmieniać ustawień tych elementów konstrukcyjnych, ponieważ w 
przeciwnym wypadku należy czujnik na nowo wykalibrować.

4

5

4

2

5

4

4

3

6
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Walec ogławiacza odcina liście z buraka i szatkuje (w przypadku PISh) lub wrzuca je do 
kanału dla liści (w przypadku PBSh). Walec ogławiacza należy zawsze ustawiać w taki 
sposób, aby buraki, które wystają najbardziej z ziemi, były prawie całkowicie ogławiane. 
W przypadku przeciętnej wielkości buraka po odcięciu liści powinien pozostać fragment 
u nasady rzędu 2-3 cm. Unikać sytuacji, kiedy walec ogławiacza będzie dotykał dużych 
kamieni lub nawet powierzchni podłoża.

6.12.3 Walec ogławiacza

Ogławiacz PBSh – widok z dołu

Ostrzeżenie! Ryzyko odniesienia obrażeń przez wyrzucane ciała obce! Wskutek dużej 
prędkości obrotowej walca ogławiacza z urządzenia są wyrzucane z dużą siłą obce 
elementy. Dlatego należy zawsze zachować zalecany bezpieczny ostęp.Ostrzeżenie!
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6.12.3.1 Ustawianie napędu walca ogławiacza
Prędkość obrotowa walca ogławiacza jest wyświetlana na kolorowym terminalu. W menu 
Ustawienia podstawowe można ustawiać prędkość obrotową walca.

Zalecana prędkość obrotowa walca: PBSh ok. 800-900 o/min-1 

      PISh ok. 900-1000 o/min-1

6.12.3.2 Kontrola walca ogławiacza
Pojawienie się na kolorowym terminalu symbolu , oznacza przeciążenie głównego 
napędu wyorywacza. Przyczyną pokazywania się tego symbolu jest oprócz utrudnionych 
warunków wyorywania (rodzaj podłoża, ilość roślin itd.) zbyt duża prędkość wyorywania i 
duża ilość liści. Symbol ostrzegawczy znika po zredukowaniu prędkości wyorywania.
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Po lewej i prawej stronie ogławiacza znajdują się oba koła kopiujące. Koła przejmują 
zadanie prowadnika głębokości walca ogławiacza.
Ustawioną głębokość ogławiacza odczytuje się na skalach (1) po lewej i prawej stronie 
ogławiacza oraz na kolorowym terminalu.

6.12.4 Koła kopiujące

1 Dźwignia blokująca koła kopiującego:
- W pozycji roboczej (2 pozycje mocowania)
- W pozycji transportowej
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Koło kopiujące w pozycji wyorywania.

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

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

11

4

W przypadku braku miejsca należy zawsze zwracać uwagę na to, aby przed 
podniesieniem trójpunku koła kopiujące nigdy nie wjeżdżały w zbocza lub doły, ponieważ 
może do prowadzić do uszkodzenia zawieszenia kół kopiujących.
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6.12.5 Ustawianie ciśnienia odciążającego ogławiacza
Dla równomiernego ogławiania buraków jest konieczne prowadzenie cały czas walca 
ogławiacza na właściwej wysokości. Aby uniknąć zapadania się ogławiacza w ziemi 
na mokrych lub bardziej miękkich podłożach, można go hydraulicznie odciążyć w 
taki sposób, że kółka kopiujące nie będą prawie wywierały nacisku na podłoże. Takie 
odciążenie ogławiacza jest realizowane za pośrednictwem siłownika odciążającego 
ogławiacza oraz współpracującego z nim akumulatora ciśnieniowego. Wartość ciśnienia 
odciążającego odczytuje się na kolorowym terminalu. W przypadku ustawiania 
odciążenia ogławiacza obowiązują następujące wartości: w modelu PBSh 40-60 bar i w 
modelu PISh 50-80 bar.

Od nr ser. 06-*** i dla lepszego 
pokazania na zdjęciu bez 
zabezpieczenia

Siłownik 
konserwacyjny

Siłownik odciążający 
ogławiacza

Zdjęcie dotyczy wyłącznie nr seryjnego 05-*** i dla 
lepszego pokazania maszyna jest bez zabezpieczenia

Siłownik odciążający ogławiacza
Do wyorywania dźwignia 
musi być w tej pozycji!
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Przełącznik obrotowy w pozycji 11 = odciążenie ogławiacza z lewej strony 
  Klawisz  = zmniejszenie ciśnienia zadanego, 
  Klawisz 	 = zwiększenie ciśnienia zadanego

Przełącznik obrotowy w pozycji 10 = odciążenie ogławiacza z prawej strony 
  Klawisz  = zmniejszenie ciśnienia zadanego, 
  Klawisz 	 = zwiększenie ciśnienia zadanego.

W celu ustawienia ciśnienia odciążającego ogławiacza przełącznikiem obrotowym na 
panelu obsługowym I wybrać pozycję 10/11. Wartość ciśnienia odciążającego ustawia 
się krokowo w odstępach co 5 bar. Dolna granica ciśnienia wynosi około 30 bar. W 
przypadku konieczności całkowitego zredukowania ciśnienia odciążającego, jego 
wartość jest najpierw redukowana do 30 bar. Jeżeli po dojściu do tej wartości przez 
kilka sekund naciśnie się klawisz  , to nastąpi zredukowanie wartości ciśnienia 
odciążającego do 0.

Ciśnienie, które jest zadawane systemowy podczas ustawiania, jest regulowane 
tylko jeden raz. W przypadku utraty ciśnienia wartość ciśnienia odciążającego należy 
ponownie wyregulować. W tym celu przełącznikiem obrotowym na panelu obsługowym 
I wybrać pozycję 10/11 i odpowiednio ustawić ciśnienie odciążające naciskając klawisz 

lub .  Regulację należy przeprowadzać w trakcie wyorywania na polu, kiedy 
ogławiacz znajduje się we właściwej pozycji roboczej.

Jeżeli zaistnieje potrzeba ponownego ustawienia ciśnienia  
odciążającego ogławiacza, to wartość ciśnienia pokazywana  
na kolorowym terminalu będzie podświetlana na pomarańczowo.

Siehe Manuskript
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Ślimak jest napędzany silnikiem hydraulicznym umieszczonym z prawej strony. Die 
Prędkość obrotowa jest automatycznie dopasowywana do prędkości obrotowej walca 
ogławiacza.
Podczas nawracania głównego napędu wyorywacza ślimak także obraca się do tyłu.
 

6.12.6 Ślimak do transportu liści (TYLKO w modelu PBSh)
Ślimak transportuje liście buraków z kanału dla liści do wyrzutnika liści.

Wyrzutnik liści

Ślimak do transportu liści

6.12.7 Wyrzutnik liści

6.12.7.1 Rozkładanie wyrzutnika liści

Otrzeżenie! Ryzyko odniesienia obrażeń podczas rozkładania I składania wyrzutnika 
liści. W trakcie tych czynności zwrócić uwagę na to, aby w obszarze rozkładania 
wyrzutnika nie znajdowały się osoby trzecie.  
Ryzyko odniesienia obrażeń przez wyrzucane obce ciała! Wskutek wysokiej prędkości 
obrotowej wyrzutnika dostające się do niego obce ciała są wyrzucane z dużą siłą. 
Zachować przepisowy bezpieczny odstęp (promień 30 m) do wyrzutnika liści.

Ostrzeżenie!
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klawisz  = rozkładanie w pozycji roboczej,
klawisz  = podnoszenie do pozycji transportowej

W celu rozłożenia wyrzutnika liści wybrać pokrętłem obrotowym na panelu obsługi II 
pozycję 2.

6.12.7.2 Ustawianie prędkości obrotowej wyrzutnika liści
Napęd wyrzutnika liści jest realizowany przy pomocy silnika olejowego. W celu 
ustawienia prędkości obrotowej wyrzutnika liści przełącznikiem obrotowym na panelu 
obsługi I wybrać pozycję 1. 

klawisz  = szybciej
klawisz  = wolniej

Jeżeli w stopniu 1 zostanie wciśnięty klawisz i 
przytrzymany w tej pozycji przez kilka sekund, to 
nastąpi odłączenie napędu wyrzutnika liści.

Pokrętło regulatora ilości służącego do ręcznego ustawiania awaryjnego prędkości 
obrotowej wyrzutnika liści musi być zawsze całkowicie odkręcone (otwarte). W 
przeciwnym wypadku nie będzie działała automatyczna regulacja.

Pokrętło ustawiania awaryjnego 
prędkości obrotowej wyrzutnika 
tylko w PBSh
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6.12.8 Dogławiacz

Sprężyna 
prowadząca

Sprężyna obciążenia dogławiacza

Nóż 
ogławiający

Grzebień dogławiacza

Dogławiacz jest ogławiaczem z równolegle prowadzonymi nożami ogławiającymi 
(ogławiacz równoległy). Ogławiacz usuwa nasadę liści, która pozostaje po odcięciu liścia 
na buraku. Pamiętać o tym, aby noże ogławiacza były zawsze wystarczająco ostre.
Grzebień ogławiacza jest poruszany w górę i w dół przez różnie wystające z podłoża 
buraki. Nóż dogławiacza śledzi przez cały czas jego pozycję. Przez ruchy w górę i w dół 
następuje automatyczne dopasowywanie siły cięcia dogławiacza. Buraki, które zostały 
już zupełnie ogłowione przez walec ogławiacza, nie są dogławiane, jeżeli siła cięcia jest 
prawidłowo ustawiona.

Rura bazowa dogławiacza

Układ automatycznego ustawiania siły cięcia w dogławiaczu PS
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6.12.8.1 Ustawianie siły cięcia

Skala siły cięcia Na zdjęciu wersja 
PBSOh

Klawisz  = Zwiększenie siły cięcia
Klawisz  =  Zmniejszenie siły cięcia

W celu wybrania siły cięcia pokrętłem obrotowym na panelu obsługi I wybrać pozycję 
7. Ustawianie odbywa się przy użyciu klawiszy 	i  umieszczonych na panelu 
obsługi I. Aby ułatwić ustawianie, wartość siły cięcia odczytuje się z fotela kierowcy na 
skali na ogławiaczu i na kolorowym terminalu. Kąt cięcia jest cały czas automatycznie 
regulowany i jest taki sam, ponieważ noże są zawsze prowadzone równolegle.
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Jeżeli zakres ustawiania siły cięcia z pozycji fotela kierowcy jest niewystarczający (np. w 
przypadku zbyt wysoko lub nisko rosnących buraków lub w przypadku mocno zużytych 
grzebieni dogławiacza), można to dopasować zmieniając ustawienie podstawowe.
Przy tym należy pamiętać, że rurę bazową dogławiacza można maksymalnie podnosić 
na taką wysokość, aby nóż dogławiacza w swoim najniższym położeniu dotykał jeszcze 
podłoża.
Przy dalszym podnoszeniu rury bazowej dogławiacza, nóż nie będzie w stanie 
dosięgnąć głęboko osadzonych buraków. W efekcie nie będzie możliwe ich całkowite 
ogłowienie.
W celu uzyskania optymalnych wyników dogławiania grzebień ogławiacza należy 
ustawić w taki sposób, aby rura bazowa dogławiacza znajdowała się podczas 
wyorywania w środkowej pozycji zakresu ustawiania. 

Ustawianie siły cięcia dogławiacza PS

Rura bazowa dogławiacza

Maks.	wys.
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Grzebień dogławiacza można ustawiać do góry lub w dół po poluzowaniu (rozmiar 
klucza 19) trzech śrub z łbem sześciokątnym (1). Aby wszystkie grzebienie ustawić 
równomiernie, należy użyć oznaczeń ustawczych (nacięć). Przy dokręcaniu śrub 
ustawczych (1) grzebień dogławiacza (3) należy docisnąć mocno do tyłu aż do oporu w 
kierunku strzałki.

6.12.8.2 Ustawienie podstawowe grzebienia dogławiacza

3

Oznaczenia ustawcze
na grzebieniu 	
dogławiacza

2

1
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Obracając główką przegubu (1) można w niewielkim stopniu zmieniać kąt cięcia.

1

6.12.8.3 Dociążenie sprężynowe w dogławiaczu
Zmieniając ustawienie sprężyny (2) zamontowanej w dogławiaczu można zmieniać 
nacisk na sam dogławiacz. Może to być konieczne na przykład na bardzo miękkim 
podłożu. Jeżeli nacisk sprężyny na bardzo miękkim lub rozpulchnionym podłożu jest za 
duży, to dogławiacz będzie buraki przewracał zamiast je ogławiać.
Przy bardzo dużych prędkościach wyorywania jest z drugiej strony konieczne 
mocniejsze obciążenie dogławiacza, co pozwala na wystarczająco szybkie 
umieszczenie nożna w optymalnej pozycji cięcia.
W przypadku przerzedzonych upraw z płasko osadzonymi i wystającymi mocno z ziemi 
burakami nacisk na dogławiacz nie może być zbyt duże, ponieważ buraki będą przez 
niego przewracane. Te buraki nie są częściowo zabierane przez wyorywacz. Efektem 
tego są straty podczas zbiorów.
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6.12.9 Wyorywacz
Wyorywacz jest zamocowany do ramy maszyny euro-Tiger przy pomocy dwóch 
wahaczy dolnych i jednego wahacza górnego oraz trójkąta sprzęgowego.

Wyorywacz,  
dla lepszej widoczności bez zabezpieczenia

Walec kontaktowy

Korpus lemiesza

Walce wyorywacza
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Cały wyorywacz (lemiesz, łopata, walec kontaktowy, walce wyorywacza, walec 
odcinający) są napędzane hydraulicznie.
Walce wyorywacza 1 do 4 są napędzane przez lewą przednią przekładnię wyorywacza. 
Oba krótkie walce wyorywacza po prawej i lewej stronie oraz piąty walec wyorywacza są 
napędzane przez prawą przekładnię wyorywacza.
Piąty walec wyorywacza przenosi siłę napędową na lewą tylną przekładnię wyorywacza. 
Ta przekładnia napędza z kolei oba krótkie lewe walce wyorujące. Kierunek obrotów 
ostatniego walca wyorującego można zmieniać z fotela kierowcy. Walec przejmuje wtedy 
funkcję walca odcinającego i poprawia oczyszczanie. Głębokość robocza lemiesza w 
ziemi (ustawianie belki lemiesza) i odstęp walców wyorujących od podłoża (zmiana 
wysokości toru ruchu walców) można ustawiać w wygodny sposób z fotela kierowcy.
Przenoszenie siły między przekładnią wyorywacza i walcem wyorującym jest 
realizowane za pośrednictwem poliamidowego złącza wtykowego. To złącze jest 
wkręcone przy wszystkich walcach wyorujących – z wyjątkiem piątego – do lewego 
końca walca. W przypadku piątego walca wyorującego złącze wtykowe znajduje się po 
lewej i prawej stronie.
Opcjonalnie można wyposażyć wyorywacz w walce wyorujące o większej średnicy od 
walców standardowych. W ten sposób zapobiega się stratom w trakcie zbierania małych 
buraków cukrowych. Jednocześnie mniejsze jest także odkładanie ziemi w wyorywaczu.
Walec kontaktowy prowadzi lemiesz na ustawionej głębokości (trzy stabilne gumowe 
pedały dla każdego rzędu buraków) i strumień buraków cukrowych przechodzi z 
lemiesza na walec wyorujący.
Walec kontaktowy jest napędzany z obu stron hydraulicznie. Prędkość obrotowa walca 
kontaktowego jest zależna od prędkości jazdy, jednak kierowca może ją zmieniać.
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6.12.9.1 Ustawianie prędkości obrotowej walca kontaktowego
Do ustawienia prędkości obrotowej walca kontaktowego przełącznikiem obrotowym 
na panelu obsługi I należy wybrać pozycję 3. Naciskając klawisz  lub  na panelu 
obsługi można regulować stosunek prędkości obrotowej walca kontaktowego do 
prędkości jazdy.

W stopniu „STOP“ walec kontaktowy pracuje na podłożu bez napędu. 
W stopniach 1-10 walec kontaktowy obraca się zawsze z większą prędkością na 
podłożu niż wynosi aktualna prędkość jazdy maszyny.
Aby zużycie kół kontaktowych było jak najmniejsze, wybrany stopień walca 
kontaktowego powinien być jak najniższy.
Minimalna prędkość walca kontaktowego podczas wyorywania wynosi zawsze 
3 km/h niezależnie od prędkości jazdy maszyny, nawet przy najniższym stopniu walca 
kontaktowego.

Klawisz = Walec szybciej
Klawisz = Walec wolniej

Pokrętła ręczne 
ustawiania awaryjnego 
prędkości obrotowej 
walca kontaktowego

WSKAZÓWKA! Aby układ regulacji prędkością obrotową walca kontaktowego był 
skuteczny przez cały czas, pokrętła ręczne ustawiania awaryjnego muszą być otwarte 
aż do oporu (wykręcone).

Wskazówka!
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6.12.9.2 Prowadnik głębokości 
Na walcu kontaktowym znajduje się siedem kół kontaktowych. Jak już sama nazwa 
wskazuje, te koła nie powinny transportować wyorywacza, lecz wyłącznie dotykać 
podłoża. Dlatego wyorywacz opiera się w dużym stopniu na obu siłownikach 
trójpunktowych, które znajdują się między podwoziem i główną ramą wyorywacza. Oba 
siłowniki są sterowane za pośrednictwem elektronicznie regulowanego bloku zaworów.
Prowadnik głębokości włącza się automatycznie zaraz po tym, jak walec kontaktowy 
dotknie podłoża. Na kolorowym terminalu pojawia się symbol . Jeżeli nastąpi 
zatrzymanie maszyny w trakcie wyorywania, to układ automatyczny wstrzyma pracę. Po 
ponownym ruszeniu maszyny automatyczny prowadnik wznawia pracę. 
Licznik hektarów zlicza wielkość wyorywanej powierzchni tylko wtedy, kiedy jest 
włączony prowadnik głębokości.

Zachowanie prowadnika głębokości można zmieniać 
na kolorowym terminalu w menu „Ustawienia 
podstawowe“

W menu „Ustawienia podstawowe“, wiersz „Tryb 
prowadnika głębokości“ można wybierać między 
stopniami „ECO“ i „CONTUR“. W stopniu „ECO“ 
zachowanie prowadnika głębokości jest mniej 
agresywne przy nieco mniejszym zużyciu paliwa.

W wierszu „Stopień prowadnika głębokości“ można 
zmieniać czułość regulacji.

Wskazówka! Jeżeli nastąpi zmiana drążka (1) na długość w stosunku do 
potencjometrów na wyorywaczu, to układ elektroniczny otrzyma niewłaściwy sygnał i nie 
będzie w stanie prawidłowo działać.

Jeżeli podczas podnoszenia wyorywacza na kolorowym terminalu pojawi się jeden z 
pokazanych obok symboli ostrzegawczych, to oznacza to, że walec kontaktowy nie 
jest w stanie całkowicie przesunąć się w dół. Przyczyną są obce ciała w obszarze 
zawieszenia walca kontaktowego.

Wskazówka!
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1 Nigdy nie przestawiać!
3 sprężyna dociskowa

Siłownik ustawiania wysokości przesuwu walców

1 Nigdy nie przestawiać!

Po lewej i prawej stronie obok tego wrzeciona znajduje się po obu stronach wyorywacza 
sprężyna dociskająca (3), którą można dodatkowo dociskać walec kontaktowy. W razie 
potrzeby, np. przy bardzo mokrym podłożu, nacisk sprężyn można zredukować do zera 
(odkręcić nakrętkę zabezpieczającą).

6.12.9.3 Ustawianie głębokości wyorywania
Jak już wielokrotnie wspominano, przy tego rodzaju pracach ROPA nie może wystawić 
ogólnie ważnego polecenia. Decydującym czynnikiem dla wyniku wyorywania jest 
odpowiednie doświadczenie.
kierowcy, ponieważ ustawienie maszyny jest zależne wyłącznie od miejscowych 
uwarunkować.
Głębokość wyorywania należy tak ustawić, aby można było wyciągać buraki cukrowe 
z ziemi bez ich uszkodzenia. Jeżeli tylko operator zauważy na walcach wyorujących 
buraki, które są odcięte od dołu, to musi wyorywacz po odpowiedniej stronie ustawić 
niżej (niżej wyorywać).
W przypadku bardzo luźnej lub dającej się dobrze przesiewać ziemi należy wyorywać 
głębiej niż jest to absolutnie konieczne. Pozwala to na zdecydowanie lepsze traktowanie 
buraków, ponieważ w czyszczeniu gwiazdą sitową jest dostępna wystarczająca 
ilość ziemi. Ta ilość ziemi gwarantuje pewien efekt parowania i tym samy pomaga w 
uniknięciu uszkodzeń buraków.
W przypadku bardzo klejących się podłoży głębokość wyorywania powinna być jak 
najmniejsza. Tym samy elementy czyszczące będą obciążone zdecydowanie mniejszą 
ilością ziemi, której i tak jest dużo. W  takim przypadku zbyt duża głębokość wyorywania 
może łatwo prowadzić do zwiększonej ilości zanieczyszczeń w burakach oraz prowadzić 
do zmniejszonej przepustowości maszyny.

Głębokość wyorywania ustawia się w dwóch różnych krokach:
1. ustawianie wysokości przesuwu walców
2. ustawianie wysokości belki lemiesza
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6.12.9.4 Ustawianie wysokości przesuwu walców

Właściwe ustawienie wysokości przesuwu walców spełnia dwa zadania:
1) Zapewnienie optymalnego przepływu buraków. Zaleca się prowadzenie walców 

jak najwyżej nad ziemią. Maksymalna wysokość jest wtedy przekroczona, kiedy 
podczas wyorywania strumień buraków wychodzi z lemiesza i na pierwszym walcu 
wyorującym dochodzi do jego zatoru. 

2) Prowadzenie walców wyorujących na właściwej wysokości. W przypadku podłoża 
o zmiennej twardości zmieniające się wchodzenie walca kontaktowego w podłoże 
może być zrekompensowane dzięki możliwości ustawiania wysokości. Walce 
wyorujące powinny być prowadzone nad ziemią w miarę możliwości cały czas na 
tej samej wysokości, co nie ma miejsca w przypadku różnego wchodzenia walca 
kontaktowego w podłoże.

Walec w pozycji głębokiego zanurzenia
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Walec w pozycji podniesionej

Zmiana wysokości prowadzenia walców polega na poprzecznym przesunięciu lub 
pociągnięciu klawisza krzyżowego (5) umieszczonego na joysticku.
W przypadku krótkotrwałego naciśnięcia klawisza krzyżowego zmiana następuje 
stopniowo o jeden stopień w górę lub w dół.
Dla bezpośredniego ustawienia o kilka stopni za jednym razem należy przesunąć 
klawisz krzyżowy w żądaną pozycję i trzymać go w tej pozycji do momentu osiągnięcia 
żądanego ustawienia.
Klawisz krzyżowy (5) posiada podwójną funkcję. Jeżeli podczas naciśnięcia klawisza 
krzyżowego (5) zostanie naciśnięty równocześnie klawisz wielofunkcyjny (11), to 
zmieniają swoje ustawienie zawsze dwie strony wyorywacza jednocześnie, niezależnie 
od tego, w którą stronę zostanie przesunięty klawisz krzyżowy.
Wysokość prowadzenia walca jest pokazywana na kolorowym terminalu.

5

11
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6.12.9.5 Ustawianie wysokości belki lemiesza

Przy pomocy układu ustawiania belki lemiesza ustawia się wysokość lemieszy w 
stosunku do pierwszego walca wyorującego. Z tego ustawienia wynika głębokość, 
na której jest prowadzony w podłożu lemiesz. Ustawienia dokonuje się przy użyciu 
przełącznika wychylnego (1) znajdującego się na polu przełączników 4.

1

Lemiesze w pozycji na 
płasko (po powierzchni)
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Głębokość wyorywania jest pokazana na sakli znajdującej się po lewej zewnętrznej 
stronie wyorywacza oraz na kolorowym terminalu.

Skala wysokości belki lemiesza 
(głębokość wyorywania)

Lemiesze w pozycji 
głębokiego zanurzenia
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6.12.9.6 Lemiesze wyorujące
Lemiesze przeorują podłoże i buraki cukrowe są wyciągane z ziemi. Każdy lemiesz jest 
zamocowany dwoma śrubami do wspornika. Normalnie lemiesze są mocowane przez 
dolny otwór. Niekiedy bardziej korzystne jest mocowanie przy górnym otworze. Nie ma 
tutaj jakiegoś ogólnego zalecenia. Optymalne mocowanie należy określić na podstawie 
prób przeprowadzonych w warunkach, które odpowiadają danym warunkom pracy.

6.12.9.7 Ustawianie częstotliwości wibracji
Często wskazane jest wprowadzenie lemieszy w trakcie wyorywania w drgania. Tą 
operację wykonuje się z fotela kierowcy. Wibracje są generowane na hydraulicznie 
napędzanym wałku mimośrodowym. 
Aby ustawić częstotliwość wibracji, należy wybrać przełącznikiem obrotowym na panelu 
obsługi I pozycję 2. Częstotliwość można ustawiać naciskając klawisze lub .

Po osiągnięciu stopnia 1 wibracje można wyłączyć puszczając i ponownie naciskając 
klawisz przez kilka sekund. Po wyłączeniu prowadnika głębokości następuje również 
zatrzymanie wibracji. Wibracje uruchamiają się w momencie ponownego rozpoczęcia 
pracy przez prowadnik głębokości.

Wskazówka! Ryzyko uszkodzenia maszyny. Bezzwłocznie wymienić zużyte lemiesze, 
ponieważ w przeciwnym wypadku może dojść do uszkodzenia wspornika lemiesza..

Dolny	
otwór

Górny 
otwór

Lemiesze

Wskazówka!
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Należy zwrócić uwagę na to, aby skala na pokrętle regulatora ilości była ustawiona na 
„0” (pokrętło jest całkowicie wykręcone). Dotyczy włącznie modelu PBSh.

Pokrętło awaryjnego ustawiania prędkości obrotowej talerzy 
wyrzutnika liści (tylko w modelu z PBSh)

Pokrętło ustawiania 
awaryjnego prędkości 
obrotowej wibracji (tylko w 
modelu z PBSh)

Klawisz  = wyższe wibracje
Klawisz  = niższe wibracje

W przypadku jednoczesnego naciśnięcia klawiszy  i napęd generujący wibracje 
osiąga najwyższą prędkość obrotową, nawet jeżeli jest wyłączony napęd maszyny. Ta 
funkcja służy do czyszczenia lemieszy.
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Wskazówka! Aby maksymalnie ograniczyć zużycie lemieszy, należy ustawiać możliwie 
najniższą częstotliwość wibracji

Na zdjęciu napęd lemieszy wibracyjnych  w modelu PRh-V..

Wskazówka!

6.12.9.8 Zabezpieczenie przed kamieniami

Akumulator ciśnieniowySiłownik zabezpieczający 
przed kamieniami

Rama przechylna
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Każdy pojedynczy korpus lemiesza jest zawieszony ruchomo do ramy przechylnej. 
Rama przechylna jest dociskana przez siłownik zabezpieczający przed kamieniami stale 
do dolnego zderzaka. Jeżeli lemiesza trafi w ziemi na kamień, korpus lemiesza może 
podnieść się i w ten sposób ominąć przeszkodę. W trakcie tej operacji olej hydrauliczny 
jest tłoczony z siłownika zabezpieczającego przed kamieniami do akumulatora 
ciśnieniowego. Po minięciu przeszkody olej z akumulatora ciśnieniowego dociska 
lemiesz ponownie do podłoża.

Na kolorowym terminalu pojawia się informacja na temat ciśnienia, z jakim pracuje układ 
zabezpieczenia przed kamieniami. W przypadku miękkiego podłoża zaleca się ciśnienie 
rzędu 80-90 bar, w przypadku twardego podłoża ciśnienie może wynosić maksymalnie 
170 bar. Tej wartości nie wolno przekraczać, ponieważ może dojść do uszkodzenia 
wyorywacza.

Wskazówka! Niebezpieczeństwo uszkodzenia wyorywacza. Podczas wyorywania 
należy obserwować zachowanie siłowników zabezpieczających przed kamieniami. 
W przypadku, kiedy te siłowniki będą często poruszały się na twardym podłożu bez 
kamieni, należy zwiększyć ciśnienie zabezpieczające przed kamieniami.

Siłownik zabezpieczający przed 
kamieniami

Rama przechylna

Wskazówka!
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W przypadku ewentualnej utraty ciśnienia ciśnienie reguluje się automatycznie w trakcie 
wyorywania bez pomocy kierowcy.
W celu całkowitego zredukowania ciśnienia zabezpieczającego przed kamieniami 
należy w pierwszej kolejności zredukować ciśnienie do minimalnej wartości (ok. 80 
bar). Jeżeli podczas osiągnięcia ciśnienia minimalnego zostanie zwolniony klawisz 

 i następnie wciśnięty na kilka sekund, to nastąpi całkowite zredukowanie ciśnienia 
zabezpieczającego przed kamieniami. Na kolorowym terminalu pojawi się wtedy wartość 
„0 bar”..

6.12.9.9 Ustawianie ciśnienia zabezpieczającego przed kamieniami
W celu ustawienia ciśnienia zabezpieczającego przed kamieniami przełącznikiem 
obrotowym na panelu obsługi II wybrać pozycję 10. Naciskając klawisz lub ustawić 
żądaną wartość.  

Klawisz  =  zwiększenie ciśnienia
Klawisz  = zmniejszenie ciśnienia
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6.12.9.10 Prowadzenie korpusu lemiesza (prowadzenie liniowe)

Wskaźnik poziomu oleju Prowadzenie liniowe

Korpusy lemieszy są umieszczone na centralnym walcu w taki sposób, że mogą się 
one przesuwać pojedynczo w sposób liniowy. Odcinek przesunięcia wynosi do 70 
mm. Ten odcinek jest konieczny do optymalnego dopasowania korpusów lemieszy do 
rzędów buraków. Cały układ prowadzenia korpusów lemieszy jest napełniony olejem. Na 
każdym korpusie lemiesza znajduje się przeźroczysty wskaźnik poziomu oleju. W trakcie 
wyorywania pamiętać o tym, aby wskaźnik poziomu oleju był zawsze napełniony olejem. 
Uzupełnić poziom, jeżeli we wskaźniku poziomu nie będzie widoczny olej.

6.12.9.11 Sterowanie korpusami lemieszy
Drążek i czujnik odczytują dokładną pozycję prowadzenia liniowego dwóch środkowych 
korpusów lemieszy. Najczęściej można sterować przednią osią maszyny przy użyciu 
autopilota i pomocy sygnału, jaki wysyła czujnik do komputera na podstawie pozycji 
korpusu lemiesza (sterowanie korpusami lemieszy). Dokładne wyjaśnienie znajduje się 
w rozdziale „Sterowanie“ (strona 134).

Czujnik 
sterowania 
korpusami 
lemieszy

Drążek sterowania korpusami lemieszy
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6.12.9.13 Ustawianie prędkości obrotowej walców wyorujących 1 do 4
Prędkość obrotową walców 1 do 4 można ustawiać w 10 stopniach. W tym celu 
przełącznikiem obrotowym na panelu obsługi I wybrać pozycję 4. Naciskając klawisz 
lub  na panelu obsługi I zmienić prędkość obrotową walców 1 do 4.

Klawisz  = zwiększenie prędkości obrotowej walców 
Klawisz  = zmniejszenie prędkości obrotowej walców

Po dołączeniu drążków między korpusami lemieszy na ciężkich podłożach z resztkami 
roślin lub pozostałymi ciałami obcymi, można je łatwo wyciągnąć przy pomocy 
urządzenia szybkozaciskowego.  W tym celu:
- wysunąć klin (1) do góry przy użyciu młotka i zdjąć wspornik (2) z dwoma drążkami.

Ponowny montaż:
- Wspornik (2) nasunąć na otwór (3) i klin (1) ostrożnie wsunąć od góry delikatnie 

uderzając młotkiem.

1

3
2

6.12.9.12 Demontaż/montaż mocowań drążków prowadzących
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W celu pełnego zatrzymania walców wyorujących prędkość należy zredukować najpierw 
do stopnia 1. Jeżeli przy osiągnięciu tego stopnia nastąpi puszczenie klawisza i 
lnastępnie ponowne naciśnięcie go na kilka sekund, to walce wyorujące zatrzymają się. 
Na kolorowym terminalu zostanie wtedy pokazany stopień „STOP“. Prędkość obrotowa 
walców wyorujących 5 i 6 nie może być zmieniana przez kierowcę. 

6.12.9.14 Odwracanie kierunku obrotów walców wyorujących 1 do 5
W przypadku zablokowania walców wyorujących 1 do 5 przez obce ciało na kolorowym 
terminalu pojawia się następujące ostrzeżenie: . Dodatkowo jest wysyłany 
ostrzegawczy dźwięk. Następuje automatyczne zatrzymanie głównego napędu 
wyorywacza oraz napędu jezdnego. Aby usunąć blokadę, należy nacisnąć umieszczony 
na pulpicie obsługi I klawisz „Odwracanie głównego napędu wyorywacza“..

Odwracanie trybu pracy 	
głównego napędu wyorywacza

Tak długo, jak ten klawisz jest wciśnięty, walec ogławiacza, ślimak do transportu liści 
i walce wyorujące obracają się w przeciwnym kierunku ze zmniejszoną prędkością 
obrotową. Po puszczeniu klawisza następuje włączenie przełączenie głównego napędu 
wyorywacza, który obraca się ponownie automatycznie do przodu.

Skala na pokrętle regulatora ilości do awaryjnego ustawiania prędkości obrotowej 
walców wyorujących musi być koniecznie ustawiona na wartość „0”. Przy tym pokrętło 
regulatora ręcznego jest całkowicie wykręcone i tym samym zawór jest otwarty.

Ustawianie awaryjne prędkości 
obrotowej walców wyorujących 
(pokrętło regulatora ilości musi być 
całkowicie wykręcone)

6 5 4 3 2 1
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Wskazówka! Po naciśnięciu klawisza umieszczonego na zewnątrz włącza się brzęczyk 
jazdy do tyłu, który ostrzega znajdujące się w pobliżu maszyny osoby.

Ten klawisz jest aktywny TYLKO wtedy, kiedy fotel kierowcy jest niezajęty. Dodatkowo 
maszyna euro-Tiger musi znajdować się w pozycji wyorywania. To znaczy:
– opuszczony wyorywacz,
– rozłożona taśma wyładowcza,
– włączony tryb pracy „Żółw“.

Po naciśnięciu tego klawisza obraca się walec ogławiacza
O ile jest ślimak do liści i talerz wyrzutnika liści
walec kontaktowy, wszystkie walce wyorujące, taśma sitowa i 
gwiazda sitowa 1, 2 i 3. Dodatkowo pracuje elewator i ślimak 
w zasobniku, tak długo, jak jest wciśnięty klawisz.

Jeżeli nie będzie możliwości usunięcia obcego ciała  poprzez zmianę kierunku obrotów, 
to należy go usunąć odpowiednim narzędziem (np. młotkiem).

Niebezpieczeństwo! Zagrożenie życia podczas prac w/lub pod wyorywaczem. W 
celu usunięcia obcego ciała należy wyorywacz całkowicie opuścić, wyłączyć silnik i 
zabezpieczyć przed przypadkowym włączeniem (zamknąć drzwi w kabinie kierowcy i 
wziąć klucze ze sobą np. trzymać je w kieszeni spodni. Następnie usunąć blokujące 
kamienie.

Główny napęd wyorywacza można uruchomić poza kabiną kierowcy naciskając klawisz 
aktywujący znajdujący się na zewnątrz (np. w celu skontrolowania po usunięciu awarii).

Niebez-	
pieczeństwo!

Wskazówka!
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6.12.9.15 Ustawianie odstępu między 4 i 5 walcem wyorującym

2

1

Ustawianie odstępu między 4 i 5 walcem wyorującym przedstawia się następująco:
- Poluzować po prawej/lewej stronie po dwie śruby z łbem sześciokątnym (1).
- Odkręcić po prawej/lewej stronie nakrętki kontrujące na wrzecionie (2) i wrzeciono 

odkręcić na tyle, aby uzyskać żądany odstęp między 4 i 5 walcem wyorującym. 
Minimalny odstęp: walce wyorujące 4 i 5  nie mogą się stykać!

- Dokręcić nakrętki kontrujące na wrzecionie (2) po prawej/lewej stronie
- Ponownie dokręcić dwie śruby po prawej i dwie śruby po lewej stronie.

6.12.9.16 Kierunek obrotów ostatniego walca wyorującego (walec odcinający)
Kierunek obrotów ostatniego walca wyorującego można również przełączać na panelu 
obsługi I. Po krótkotrwałym naciśnięciu klawisza „Kierunek obrotów ostatniego walca 
wyorującego“, następuje zmiana kierunku obrotów ostatniego walca.

Kierunek obrotów 
ostatniego walca

Kiedy zaświeci się dioda umieszczona w klawiszu, walec obraca się do przodu. To 
poprawia oczyszczanie z resztek ziemi oraz liści. 

Jednak w przypadku kamienistych podłoży prowadzi to do przyspieszonego zużycia 
tego walca. 

Jeżeli przed podniesieniem wyorywacza nastąpiła zmiana kierunku obrotów tego walca, 
to podczas podnoszenia kierunek obrotów ulega na chwilę zmianie. Podczas tej krótkiej 
fazy zmiany kierunków obrotów w klawiszu zapala się dioda.
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6.12.9.17 Prędkość obrotowa łopaty
Łopata wspomaga przepływ buraków z walca do taśmy sitowej. Prędkość obrotowa 
łopaty jest sprzężona od stopnia taśmy sitowej 7 z prędkością taśmy sitowej.

6.13.9.18 Przesunięcie boczne
Boczne przesunięcie ogławiacza i wyorywacza zwiększa odstęp między przednimi 
kołami i kolejnym rzędem buraków. Szczególnie w przypadku mokrego podłoża można 
uniknąć tym samym najechania na kolejny rząd i wrzucenia ziemi na buraki.

Wskazówka! Ryzyko uszkodzenia maszyny. Ogławiacz i wyorywacz można przesuwać 
na bok, kiedy oba urządzenia zostały całkowicie podniesiona z podłoża.

Od stopnia taśmy sitowej 7 nie można ustawić niższej prędkości, niż prędkość 
wyznaczona przez taśmę sitową. Wyższa prędkość obrotowa jest możliwa od stopnia 
taśmy sitowej 7. W przypadku niższej prędkości taśmy sitowej (stopień 1 -6) prędkość 
obrotową łopaty można ustawiać na kolorowym terminalu w menu „Ustawienia 
podstawowe“, wiersz „Stopień prędkości obrotowej łopaty“.

Wskazówka!
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6.12.9.19 Przesunięcie boczne ręczne
Kompletny ogławiacz i wyorywacz można przesuwać w lewą lub prawą stronę również 
z fotela kierowcy. W tym celu nacisnąć znajdujący się na panelu obsługi II klawisz 
„Przesunięcie boczne w lewo“ lub „Przesunięcie boczne w prawo“.

Przesunięcie boczne wyorywacza w lewą stronę:
Jeżeli ten klawisz zostanie wciśnięty podczas jazdy z podniesionym wyorywaczem, to 
wyorywacz przesuwa się całkowicie w lewą stronę. Świeci się dioda.

Przesunięcie boczne wyorywacza w prawą stronę:
Jeżeli ten klawisz zostanie wciśnięty podczas jazdy z podniesionym wyorywaczem, to 
wyorywacz przesuwa się całkowicie w prawą stronę. Świeci się dioda.

Jeżeli podczas jazdy z podniesionym wyorywaczem zostaną jednocześnie wciśnięte 
klawisze „Przesunięcie boczne wyorywacza w prawo „ (6) i „Przesunięcie boczne 
wyorywacza w lewo „ (5), wyorywacz przesuwa się do pozycji środkowej. Przy tym 
świecą obie diody.
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6.12.9.20 Automatyczne przesunięcie na boki
Wyorywacz jest przesuwany na bok automatycznie, jeżeli są spełnione następujące 
warunki:
– Tryb pracy „Żółw“.
– Wciśnięty pedał gazu w maszynie euro-Tiger.
– Wyorywacz jest podniesiony.
– Jest wybrany tryb jazdy polowej.

Wyorywacz zaczyna przesuwać się na bok po wybraniu przeciwnego trybu jazdy 
polowej.
Przykład:
Podane powyżej warunki są spełnione. Tryb jazdy polowej w lewo był aktywny. 
Wyorywacz jest przesunięty w prawą stronę. Teraz jest włączony tryb nawracania. 
Wyorywacz pozostaje w swojej pozycji.
Następnie zostaje wybrany tryb jazdy polowej 2 w prawą stronę. W tym momencie 
następuje przesunięcie wyorywacza w lewą stronę.
W określonych sytuacjach, np. podczas wyorywania rzędu ta funkcja nie jest  
pożądana.

Wyłączenie automatycznego przesunięcia bocznego:
– Wybrać klawiszem krzyżowym tryb jazdy polowej „lewo 0“ oraz tryb jazdy polowej 

„prawo 0“;  .
– Wybrać klawiszem krzyżowym (1) tryb jazdy polowej „lewo“.
– Ustawić stopień trybu jazdy polowej na „lewo 0“.
– Wybrać klawiszem krzyżowym (1) tryb jazdy polowej „prawo“.
– Ustawić stopień trybu jazdy polowej „prawo 0“.

1
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Łańcuch zabezpieczający

6.12.9.21 Ustawianie odstępu między rzędami w wyorywaczu PRh-V
W wyorywaczu PRh-V odstęp można ustawiać na wartość 45 cm lub 50 cm. Operację 
przestawiania przeprowadza się w następujący sposób:
– Podnieść wyorywacz i zawiesić na nim łańcuchy zabezpieczające.
– Wyłączyć napęd maszyny, wyłączyć silnik i zabezpieczyć przed przypadkowym 

włączeniem (wyciągnąć kluczyk ze stacyjki).

Ostrzeżenie! Ryzyko odniesienia bardzo poważnych obrażeń ciała przez 
rozpoczynającą pracę maszynę.  Przed przestawieniem wyłączyć silnik i zabezpieczyć 
przed przypadkowym uruchomieniem (wyciągnąć kluczyk ze stacyjki)!

– Zdjąć pokrywę (1) znajdującą się po lewej stronie walca kontaktowego nad złączami 
skręcanymi.

1

Ostrzeżenie!

2
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Wskazówka!

Wskazówka!

– odkręcić węże hydrauliczne (2) i wkręcić do oporu na wolne gniazda przy walcu 
kontaktowym.

2

Wskazówka! Połączenia muszą być dokręcone do oporu, ponieważ w przeciwnym 
wypadku może dojść do niewłaściwego działania.

– Przed przesunięciem następuje automatyczne zredukowanie ciśnienia 
zabezpieczającego przed kamieniami, dzięki czemu siłowniki zaciskające mogą się 
zwolnić.

– W przypadku zmiany odstępu między rzędami z 45 cm na 50 cm należy zdjąć 
zewnętrzny wspornik drążka prowadzącego i schować do skrzynki z narzędziami.

Zewnętrzne drążki prowadzące wywieszone zdjęte

Przy przesuwaniu walca kontaktowego i korpusów lemieszy są dostępne dwa warianty.
- wariant 1: przesuwanie z poziomu fotela kierowcy. Jest to zalecana metoda, 

ponieważ kierowca z powodu lepszej widoczności może optymalnie kontrolować 
przesuwanie poszczególnych elementów i sterować nimi..

- wariant 2: przesuwanie przy pomocy sterowania poza kabiną kierowcy.

Wskazówka! Po podłączeniu węży hydraulicznych do walca kontaktowego, funkcję 
„Zmiana wysokości przesuwu walca z lewej strony“ wykorzystuje się do przesuwania kół 
kopiujących na walcu kontaktowym.  
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Wskazówka!

Wariant 1:
– uruchomić silnik
– przełącznikiem obrotowym na obu panelach obsługi I i II wybrać pozycję 9 

Wskazówka! Ryzyko uszkodzenia maszyny. Podczas przesuwania należy dokładnie 
obserwować poszczególne elementy (walec kontaktowy i korpusy lemieszy, aby uniknąć 
zderzenia.

– Naciskając naprzemiennie oba klawisze  poszczególne elementu zsunąć 
(zmniejszenie odstępu między rzędami) lub:

– Naciskając naprzemiennie na oba klawisze rozsunąć poszczególne elementy 
(zwiększenie odstępu między rzędami).

Wariant 2:
– Uruchomić silnik
– Klawiszami wyboru funkcji w układzie uruchamiania na zewnątrz wybrać żądaną 

funkcję
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– nacisnąć odpowiedni klawisz wyboru funkcji i jednocześnie przytrzymać go w tej 
pozycji

– Jednocześnie naciskając klawisz  zsunąć poszczególne elementy (zmniejszenie 
odstępu między rzędami) lub:

– Naciskając klawisz  rozsunąć poszczególne elementy (zwiększenie odstępu 
między rzędami)..

Wskazówka!

Wskazówka! Ryzyko uszkodzenia maszyny. Podczas przesuwania należy dokładnie 
obserwować poszczególne elementy (walec kontaktowy i korpusy lemieszy), aby 
uniknąć zderzenia.
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W przypadku obu wariantów:
– Wyłączyć silnik

– Zredukować całkowicie ciśnienie w układzie przesuwania kół kopiujących naciskając 
jednocześnie klawisze umieszczone na zewnątrz maszyny „Przesunięcie walców 
kontaktowych“ i jednocześnie naciskając klawisze  i .

– Ponownie odkręcić węże hydrauliczne i przykręcić je do bocznych ślepych gniazd
– Zamocować pokrywę ochronną nad gniazdami na walcu kontaktowym
– W przypadku zmiany odstępu między rzędami z 50 cm na 45 cm należy zawiesić 

zewnętrzny wspornik drążka prowadzącego i zabezpieczyć śrubą, podkładką i 
nakrętką

– Na wyorywaczu zawiesić łańcuchy zabezpieczające
– Uruchomić silnik. Ciśnienie zabezpieczające przed kamieniami ustawia się podczas 

włączania napędu maszyny automatycznie na wcześniej ustawioną wartość
– Na kolorowym terminalu w menu “Ustawienie podstawowe” zmienić odstęp między 

rzędami obracając pokrętłem, ponieważ w przeciwnym wypadku licznik hektarów 
będzie pobierał fałszywe wartości 
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6.13 Układ czyszczący
Układ czyszczący składa się z taśmy sitowej, gwiazd sitowych oraz elewatora 
pierścieniowego.

6.13.1 Taśma sitowa
Taśma sitowa przebiega pod osią przednią i transportuje buraki z wyorywacza do 
pierwszej gwiazdy sitowej.
Taśma sitowa jest napędzana silnikiem olejowym, który jest zamocowany bezpośrednio 
do przekładni taśmy sitowej.
Przejściowa rura, która jest umieszczona w miejscu przekazywania z taśmy sitowej do 
gwiazdy sitowej, jest również napędzana z przekładni taśmy sitowej i jest sprzężona z 
prędkością obrotową i kierunkiem obrotów na napędzie taśmy sitowej.
Jeżeli nastąpi nagłe zatrzymanie silnika, to przyczyną tego może być między innymi 
zablokowanie ostatniego walca wyorującego lub łopaty.
W celu ustawienia prędkości taśmy sitowej przełącznikiem obrotowym na panelu obsługi 
I wybrać pozycję 5. Klawiszami  i  ustawić żądaną prędkość..

Klawisz  = szybciej
Klawisz  = wolniej

Jeżeli z powodu awarii nie będzie możliwości ustawienia taśmy sitowej z poziomu 
terminalu, to prędkość obrotową taśmy sitowej można regulować prowizorycznie 
pokrętłem regulatora ilości umieszczonym na bloku sterującym taśmy sitowej. Pokrętło 
regulatora ilości należy po usunięciu awarii wykręcić aż do oporu (zawór otwarty), 
ponieważ w przeciwnym wypadku nie będzie skutecznie dział układ elektronicznego 
ustawiania taśmy sitowej.

Uwaga!  Ryzyko zgniecenia i odniesienia ran ! Pozycję pokrętła ilości można zmieniać 
tylko wtedy, kiedy jest wyłączony napęd gwiazdy sitowej i gwiazdy sitowe są całkowicie 
zatrzymane.Uwaga!
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Awaryjne ustawianie 
prędkości taśmy sitowej

Ciśnienie w napędzie taśmy sitowej jest stale wyświetlane i kontrolowane na terminalu 
w polu kontroli wydajności. W przypadku przekroczenia przez kierowcę jednej z 
ustawionych wartości ostrzegawczych (ustawianie w zakresie od 50% do 100%) zapala 
się symbol ostrzegawczy . Jednocześnie włącza się dźwięk ostrzegawczy. Więcej na 
temat ustawiania granicy ostrzegawczej patrz strona 103.

Granica ostrzegawcza

W celu ochrony taśmy sitowej rolkę (1) należy mocować w dolnym otworze (2).

2

1
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6.13.1.1 Odwracanie kierunku obrotu taśmy sitowej
Kierunek obrotu taśmy sitowej można zmieniać naciskając na klawisz (8) „Odwracanie 
kierunku obrotu taśmy sitowej“ znajdującego się w panelu obsługi III.

Układ uruchamiający umieszczony po lewej stronie maszyny euro-Tiger

Te klawisze są aktywne TYLKO wtedy, kiedy fotel kierowcy jest pusty. Dodatkowo 
maszyna euro-Tiger musi znajdować się w pozycji wyorywania. To znaczy:
– Wyorywacz opuszczony
– Taśma wyładowcza rozłożona
– Włączony tryb pracy „Żółw“

Wskazówka! Po naciśnięciu jednego z klawiszy w układzie uruchamiającym poza 
kabiną kierowcy włącza się brzęczyk jazdy do tyłu, który ostrzega znajdujące się w 
pobliżu osoby.

8

Dzięki temu istnieje możliwość łatwiejszego usuwania zabrudzeń, które mogą się 
zbierać między górną i dolną taśmą w przypadku bardzo zlepionej ziemi. W tym celu 
przy podniesionym wyorywaczu i obracającej się na pusto taśmie nacisnąć kilkakrotnie 
klawisz odwracający kierunek obrotów (8).

Powtórna zmiana kierunku obrotów zablokowanej taśmy sitowej prowadzi do 
uszkodzenia paska (niekiedy nawet do jego zerwania). Przy tego rodzaju uszkodzeniach 
nie obowiązują roszczenia gwarancyjne! W przypadku zapchania  urządzenie do zmiany 
kierunku obracania taśmy należy używać bardzo ostrożnie.

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

Po naciśnięciu tego klawisza taśma sitowa obraca 
się, dodatkowo obraca się gwiazda sitowa 1, 2 i 3. 
Dodatkowo, tak długo, jak jest wciśnięty klawisz, 
pracuje elewator i ślimak w zasobniku.

Wskazówka!
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6.13.2 Ustawianie taśmy sitowej – ustawienia odstępu
Przy stratach z zbiorach na przejściu walca wyorującego/taśmy sitowej/1 gwiazdy 
sitowej przedni i tylny odstęp taśmy sitowej należy ustawić w sposób opisany poniżej.

6.13.2.1 Kierunek wzdłużny

2 1

Odstęp między taśmą i ostatnim walcem wyorującym można ustawiać z przodu na 
wyorywaczu po lewej i prawej stronie poprzez obracanie śrubą zderzakową (1) oraz 
nakrętki kontrującej (2). Aby uzyskać dobre efekty w odsiewaniu ziemi oraz ułatwić 
przejście ciałom obcym, odstęp powinien być jak największy.

Pamiętać o tym, aby taśma nie dotykała walca wyorującego. Może to prowadzić do 
poważnych uszkodzeń taśmy.
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4

6

5

6.13.2.2 Ustawianie wysokości taśmy sitowej z przodu

Wysokość pozycji taśmy sitowej w odniesieniu do ostatniego walca wyorującego można 
ustawiać przy pomocy zamka napinającego (4) znajdującego na linie do zawieszania. 
Taśmę należy zasadniczo ustawiać na tyle wysoko, aby po taśmą stworzyć odpowiednią 
ilość miejsca dla ziemi zebranej po oczyszczaniu buraków.

Jednak nie wolno podnosić taśmy sitowej na tyle wysoko, aby miało to negatywny wpływ 
na przepływ buraków z walców wyorujących na taśmę. W żadnym wypadku nie wolno 
ustawiać zawieszenia (5) dla liny napinającej w taki sposób, aby zawieszenie dotykało 
górnej krawędzi podłużnego otworu (6).
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6.13.2.3 Ustawianie wysokości taśmy sitowej z tyłu

BILD IMG_7889

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

W celu ustawienia wysokości taśmy sitowej z tyłu należy w pierwszej kolejności odkręcić 
dwie nakrętki (2) umieszczone na gwintowanym drążku (1). Następnie drążek (1) 
przekręcić tak, aby w czasie pracy nie stykały się ze sobą ani zęby gwiazd sitowych i 
taśma sitowa, ani też zęby gwiazd sitowych i przekładnia taśmy sitowej.
Po ustawieniu ponownie zabezpieczyć drążek (1) dokręcając w przeciwnym kierunku 
obie nakrętki (2). 

Wskazówka! Ryzyko uszkodzenia maszyny. Odstęp między zębami gwiazdy sitowej 
i taśmą sitową musi być również przy podniesionym wyorywaczu na tyle duży, aby te 
części nie dotykały się ze sobą.

1

2

Wskazówka!
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Klawisz  = szybciej 
Klawisz  = wolniej

6.13.3.1 Ustawianie prędkości obrotowej gwiazd sitowych
Prędkość obrotową gwiazd sitowych należy dopasować indywidualnie do danych 
warunków pracy. W trakcie wyorywania może być konieczna wielokrotna regulacja 
prędkości. Prędkość należy ustawić w taki sposób, aby nie dochodziło do zatorów 
buraków w gwiazdach sitowych, ale jednocześnie aby buraki był możliwie jak najlepiej 
oczyszczone. Aby uniknąć niepożądanym uszkodzeniom buraków, prędkość obrotową 
gwiazd sitowych ustawić na tyle wysoko, aby był zagwarantowany równomierny 
przepływ buraków. Jeżeli prędkość obrotowa gwiazd sitowych jest za wysoka, to 
dochodzi do usadzenia buraków. W efekcie dochodzi do utraty ich wartości.
W celu ustawienia prędkości obrotowej przełącznikiem obrotowym na panelu obsługi I 
wybrać pozycję 6. 

Zadaną prędkość obrotową gwiazd sitowych 1, 2 i 3 można odczytać na kolorowym 
terminalu w wyświetlonej na nim tabeli. Tabela jest wyświetlana tak długo, jak 
przełącznik obrotowy na panelu obsługi I jest ustawiony w pozycji 6.

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

Jeżeli natomiast po dojściu do stopnia oczyszczania 10 zostanie najpierw puszczony 
klawisz , a następnie ponownie wciśnięty na kilka sekund, to na kolorowym 
terminalu pojawia się stopień „Man“. W tym stopniu kierowca może ustawiać prędkość 
obrotową każdej z gwiazd sitowych osobno. Z tej możliwości może korzystać wyłącznie 
odpowiednio doświadczony personel.
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Po dojściu do stopnia oczyszczania “Man” na kolorowym terminalu pojawia się w 
tabeli prędkości obrotowych dla gwiazd sitowych niebieski pasek wyboru. Pasek 
można ustawić na wybranej gwieździe przy pomocy pokrętła znajdującego się na 
terminalu. Jeżeli w tej pozycji pokrętło zostanie wciśnięte, to pasek wyboru wskoczy na 
przyporządkowaną prędkość obrotową.
Obracając pokrętłem można zmieniać zadaną wartość prędkości obrotowej.
Po naciśnięciu pokrętła następuje przekazanie tego wyboru do systemu.

6.13.3.2 Układ kontroli gwiazd sitowych
Ciśnienie w napędzie hydraulicznym gwiazd sitowych jest stale kontrolowane i 
pokazywane na terminalu w części kontroli obciążenia. W przypadku przekroczenia 
ustawionej przez kierowcę wartości granicznej (możliwość ustawiania w zakresie 
między 50% i 100% ciśnienia napędowego) na kolorowym terminalu zapala się 
symbol ostrzegawczy  . Jednocześnie włącza się brzęczyk. Ustawianie granicy 
ostrzegawczej jest opisane na stronie 103.

Granica ostrzegawcza
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Układ włączający dla gwiazd 
sitowych po lewej stronie 
maszyny euro-Tiger.

Te klawisze są aktywne TYLKO wtedy, kiedy fotel kierowcy jest wolny. Dodatkowo 
maszyna euro-Tiger musi się znajdować w pozycji wyorywania. To znaczy:
- Wyorywacz jest opuszczony
- Taśma wyładowcza jest rozłożona
- Jest włączony tryb pracy „Żółw“

Wskazówka! Po naciśnięciu klawisza z zewnętrznym układzie włączającym włącza się 
brzęczyk jazdy do tyłu ostrzegający osoby znajdujące się pobliżu maszyny.

6.13.3.3 Włączanie gwiazd sitowych poza kabiną kierowcy (z ziemi) 

Po naciśnięciu tego klawisza obraca się 3 gwiazda 
sitowa. Dodatkowo pracuje elewator i ślimak w 
zasobniku, tak długo jak klawisz jest wciśnięty.

Po naciśnięciu tego klawisza obraca się 2 i 3 gwiazda 
sitowa. Dodatkowo pracuje elewator i ślimak w 
zasobniku, tak długo jak klawisz jest wciśnięty.

Po naciśnięciu tego klawisza obraca się gwiazda 
sitowa 1, 2 i 3. Dodatkowo pracuje elewator i ślimak w 
zasobniku, tak długo jak klawisz jest wciśnięty.

Automatyczne dopasowywanie prędkości obrotowej::
Układ automatycznego dopasowywania prędkości obrotowej zwiększa prędkość 
obrotową gwiazd sitowych, jeżeli wartość ciśnienia gwiazd sitowych będzie niższa 
o 20% od wartości granicznej. Zwiększenie prędkości obrotowej jest pokazywane 
optycznie na bargrafie automatycznego dopasowywania prędkości obrotowej. Jeżeli 
układ automatyczny powinien dopasować prędkość obrotową szybciej, to wartość 
graniczną ostrzegawczą należy ustawić niżej. Jeżeli natomiast układ dopasowywania 
prędkości obrotowej ma zadziałać później, to tą wartość należy ustawić wyżej.

Jeżeli układ automatycznego dopasowywania będzie stale pokazywał wartość 
maksymalną, to należy wybrać wyższy stopień oczyszczania lub zmniejszyć prędkość 
wyorywania

Granica ostrzegawcza

Bargraf granicy ostrzegawczej 
ciśnienia gwiazd sitowych

Bargraf autom. dopasowywania 
prędkości obrotowej

Wskazówka!
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6.13.3.4 Zgarniacz

Zgarniacz przy 1 gwieździe 
sitowej

Opcja wirowania

6.13.3.6 Listwa zgarniająca
Aby uniknąć tworzenia warstwy ziemi na płytach gwiazd sitowych oraz wewnętrznej 
części zębów gwiazd sitowych w przypadku sklejonych podłoży, na wszystkich 
gwiazdach sitowych są zamocowane listwy zgarniające. W razie potrzeby należy je 
odpowiednio ustawić. Płyty gwiazd sitowych powinny być zawsze czyste.

W przypadku bardzo sklejonych podłoży dostępne są jako opcja specjalne zęby 
sprężynowe służące do intensywniejszego oczyszczania buraków.
Aby móc lepiej chronić buraki na lekkich podłożach, wewnątrz zębów można 
zastosować drążek ślizgowy.

W przypadku głębszego ustawienia drążka oczyszczanie buraków jest mniej agresywne.

Jeżeli po odkręceniu urządzenia szybkozaciskowego drążek zostanie zdemontowany, to 
oczyszczanie buraków ma zdecydowanie bardzie agresywny charakter.

Urządzenie 
samozaciskające

Drążek ślizgowy

Na zdjęciu są pokazane gwiazdy sitowe z 
zębami spręż.

W gwiazdach sitowych znajdują się zęby zabierakowe. Ich zadaniem jest wspomaganie 
działania gwiazdy sitowej. W pierwszej gwieździe sitowej są przykręcone elementy 
zgarniacza. Te elementy można wymontować w przypadku płaskiego terenu i bardzo 
lekkich podłoży, ponieważ buraki są transportowane w warunkach gwarantujących 

6.13.3.5 Zęby sprężynowe (opcja)
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6.13.3.7 Ruszty prowadzące gwiazd sitowych
Ustawienie rusztów prowadzących gwiazd sitowych ma decydujący wpływ na usuwanie 
ziemi i resztek roślin z gwiazd sitowych. 

Ruszty gwiazdy sitowej 2 i 3 można ustawiać z pozycji fotela kierowcy. W tym celu 
pokrętłem obrotowym na panelu obsługi I wybrać pozycję 8.

klawisz 	 = wyżej
klawisz  = niżej

Wysokość rusztów prowadzących jest pokazywana na kolorowym terminalu. Odstęp 
między dolnym drążkiem kraty i zęby gwiazd sitowych ustawić na jak największą wartość.

Ruszty prowadzące pierwszej gwiazdy sitowej można dodatkowo ustawiać w sposób 
mechaniczny.

W tym celu odkręcić po cztery śruby z łbem sześciokątnym (1) przy użyciu klucza 
oczkowego SW 24. Następnie dokręcić nakrętki (2) (podnieść kratkę ruszt) lub je 
odkręcić (opuścić ruszt). Następnie dokręcić ponownie osiem śrub (1).

Wskazówka! Zbyt duży odstęp między gwiazdami sitowymi i rusztem prowadzącym jest 
przyczyną wypadania małych buraków!

11

2 2

Wskazówka!
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6.14 Elewator
Pracujący cały czas elewator pierścieniowy jest napędzany przez dwa silnik olejowe. 
Silniki znajdują się wraz ze ślimakiem zasobnika we wspólnym obwodzie hydraulicznym.

6.14.1 Rozkładanie elewatora
Elewator ustawia się w pozycji transportowej lub roboczej z fotela kierowcy. W tym celu 
pokrętłem obrotowym na panelu obsługi II wybrać pozycję 4. 

Do wyorywania elewator należy zasadniczo rozłożyć aż do oporu. W najwyższej pozycji 
elewator jest mocowany przy pomocy obu siłowników napinających (1). Oba siłowniki 
są napędzane napędem elewatora i po włączeniu napędu są zawsze wysuwane aż do 
oporu.
Oba pałąki łączące zasobniki (2) rozkładają się zawsze wraz z elewatorem z 
elewatorem. Przy rozkładaniu elewatora należy koniecznie pamiętać o tym.

klawisz  = rozłożenie
klawisz  = złożenie

Elewator pierścieniowy
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Podczas ustawiania prędkości obrotowej elewatora zmienia się automatycznie prędkość 
obrotowa ślimaka zasobnika. Odbywa się to synchronicznie do prędkości obrotowej 
elewatora.
W normalnych warunkach wyorywania optymalnym ustawieniem jest stopień 5.

1

2

1

2

W celu uzyskania wysokości transportowej 4 m x elewator podczas jazdy po drodze 
należy złożyć do dołu aż do oporu.

Przed złożeniem elewatora  należy całkowicie opuścić ślimak zasobnika z tyłu i z 
przodu. Podczas składania elewatora maszyna musi stać. Elewator wolno podnosić 
i opuszczać tylko wtedy, kiedy nie ma w nim buraków. Jeżeli elewator jest zapchany 
lub z innego powodu znajdują się w nim buraki i pomimo tego jest on podnoszony, to 
może dojść do poważnych uszkodzeń na wahaczu elewatora Tego rodzaju uszkodzenia 
wynikają z niedbałości i nie podlegają gwarancji oraz naprawom z tyłu rękojmi.

6.14.2 Ustawianie prędkości obrotowej elewatora
Prędkość obrotową elewatora można ustawiać na kolorowym terminalu w menu 
„Ustawienia podstawowe „wiersz „Stopień elewatora“ w 10 stopniach.
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6.14.3 Kontrola elewatora
Ciśnienie w napędzie hydraulicznym elewatora jest stale wyświetlane i kontrolowane na 
kolorowym terminalu.
W przypadku przekroczenia ustawionej przez kierowcę granicy ostrzegawczej na 
terminalu pokazuje się symbol ostrzegawczy  . Jednocześnie włącza się brzęczyk 
ostrzegawczy. Więcej informacji na ten temat patrz strona 103.

6.15 Zasobnik
Zasobnik służy wyłącznie do pośredniego przechowywania wyorywanych buraków 
cukrowych, w którym znajdują się one do momentu złożenia ich na skraju pola na 
odpowiednim kopcu. W przypadku bardzo długich rzędów buraki mogą być przerzucane 
na jadący obok maszyny pojazd. W żadnym wypadku nie jest od przeznaczony do 
magazynowania lub do transportowania towarów lub przedmiotów.

Po otwarciu drzwi zasobnika następuje ze względów bezpieczeństwa wyłączenie silnika 
wysokoprężnego. Silnika nie można uruchomić, kiedy drzwi zasobnika będą otwarte.

Niebezpieczeństwo! Nigdy nie wchodzić do wnętrza zasobnika przy pracującym silniku. 
Bardzo poważne zagrożenie życia przez ewentualnie pracujące podłogi. Podczas prac 
w zasobniku silnik należy wyłączyć i zabezpieczyć przed przypadkowym uruchomieniem 
(np. wyciągnąć kluczyk ze stacyjki i przechowywać go w miejscu niedostępnym dla 
innych, np. w kieszeni spodni). Pod żadnym pozorem nie wolno mostkować wyłączników 
bezpieczeństwa lub też w żaden inny sposób ograniczać ich działania.

W zasobniku znajduje się ślimak. Ślimak jest odpowiedzialny za równomierne rozłożenie 
buraków cukrowych we wnętrzu zasobnika. Ślimak można oddzielnie opuszczać lub 
podnosić z przodu i z tyłu. Ślimak transportuje buraki do tyłu.

W trakcie jazdy po drodze ślimak jest opuszczony, elewator pierścieniowy złożony, 
taśma wyładowcza znajduje się w pozycji pionowej i część przegubowa taśmy 
wyładowczej jest złożona.

W pozycji wyorywania elewator pierścieniowy jest rozłożony, ślimak zasobnika jest 
tak ustawiony, że buraki cukrowe są równomiernie rozkładane, taśma wyładowcza jest 
ustawiona pionowo i część przegubowa taśmy wyładowczej jest podniesiona do góry. 
Ślimak jest przy tym normalnie podniesiony aż do oporu.

Niebez-	
pieczeństwo!
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Klawisz  = podnieść ślimak
Klawisz  = opuścić ślimak

6.15.1 Podnoszenie/opuszczanie ślimaka zasobnika

Przełącznik obrotowy na pozycję 5 Informacja na kolorowym terminalu
 Podnieść/opuścić z przodu i z tyłu

Przełącznik obrotowy na pozycję 6,  
Podnoszenie/opuszczanie ślimaka tylko z przodu

Przełącznik obrotowy na pozycję 7, 
Podnoszenie/opuszczanie ślimaka tylko z tyłu

Ślimak można podnosić tylko wtedy, kiedy, oba pałąki łączące zasobnika i elewator 
pierścieniowy są całkowicie podniesione. Dodatkowo część przegubowa taśmy 
wyładowczej musi być podniesiona do góry (patrz strona 203).  
Jeżeli te warunki nie będą przestrzegane, to dojdzie do kolizji poszczególnych 
elementów maszyny i tym samym do poważnych uszkodzeń w maszynie.
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6.15.2 Zmiana kierunku obrotów ślimaka w zasobniku
Zmiana kierunku obrotów odbywa się automatycznie i jest sterowana czujnikiem 
ultradźwiękowym, który znajduje się w bezpiecznym miejscu na górze w tylnej ściance 
zasobnika. W przypadku włączenia kierunku obrotów dla transportu do przodu kierowca 
jest informowany o tym potrójnym dźwiękiem oraz miganiem symbolu zasobnika na 
terminalu.

Czujnik ultradźwiękowy w tylnej ściance 
zasobnika

Po napełnieniu zasobnika z tyłu w 80% następuje automatyczna zmiana kierunku 
obrotów ślimaka (po upływie ustawianego czasu zwłoki). Czas zwłoki można ustawiać w 
menu „Ustawienia podstawowe“, wiersz „Zwłoka ślimaka zasobnika“.

Czujnik ultradźwiękowy w zasobniku z 
przodu



6	 Praca

204Rozdział 6	
Praca

Czas zwłoki jest potrzebny do całkowitego napełnienia tylnej części zasobnika. Po 
przełączeniu kierunku obrotów ślimaka zasobnika na kolorowym terminalu pojawia się 
komunikat o napełnieniu zasobnika między 80% i 100%.
PO całkowitym napełnieniu zasobnika (pokazuje się informacja 100%) kierowca jest 
informowany 8 krotnym sygnałem dźwiękowym oraz miganiem symbolu zasobnika na 
kolorowym terminalu. Teraz należy wyłączyć napęd maszyny.

Po całkowitym napełnieniu zasobnika elewator nie jest w stanie przekazywać zebranych 
buraków do ślimaka. Następuje przeciążenie napędu. Taśma elewatora zatyka się i 
zostaje w sposób wymuszony zablokowana.

6.15.3 Ręczne przełączanie kierunku obrotów ślimaka zasobnika
W razie potrzeby kierunek obrotów ślimaka zasobnika można przełączać ręcznie. W 
przypadku ręcznego przełączania kierunku obrotów ślimaka (kierunku transportowania)  
układ automatyczny jest wyłączany. Jeżeli kierunek transportowania jest ustawiony 
ręcznie w taki sposób, że jest napełniana tylna część zasobnika, to rozbrzmiewający, 
co 5 sekund sygnał oraz migający symbol ostrzegawczy  przypomina kierowcy o 
potrzebie kontrolowania poziomu napełnienia zasobnika wzrokowo. Jeżeli kierunek 
transportowania ślimaka jest ustawiony w taki sposób, że jest napełniana przednia część 
zasobnika, to uważny kierowca powinien przełączyć kierunek transportowania, zanim 
buraki wypadną z zasobnika.

Ręczne przełączanie kierunku obrotów ślimaka zasobnika polega na naciśnięciu 
klawisza  „Ręczne przełączanie ślimaka zasobnika do przodu/do tyłu „. Świecąca 
się w klawiszu dioda informuje o wybraniu ręcznego sterowania. 
Informacja na terminalu 
  = kierunek transportowania do przodu, 
  = kierunek transportowania do tyłu

(te informacje są wyświetlane tylko w przypadku ręcznego sterowania).
W przypadku jednokrotnego naciśnięta klawisza kierunek obrotów ślimaka jest 
przełączany ręcznie. 
W przypadku ponownego naciśnięcia klawisza, następuje ponowna zmiana kierunku 
obrotów ślimaka. 
Powrót do automatycznego sterowania kierunku obrotów polega na naciśnięciu klawisza 

 znajdującego na panelu obsługi III.
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Jeżeli zasobnik jest już pełny, to przy normalnym odłączaniu napędu maszyny może 
zostać przepełniony przez znajdujące się na Rübenstrecke buraki.
W niektórych okolicznościach cześć buraków może wypaść z zasobnika na pole.
Aby tego uniknąć, napęd maszyny można zatrzymać przy pomocy układu szybkiego 
odłączania.

Układ szybkiego odłączania działa w następujący sposób: 
Nacisnąć na joysticku żółty klawisz (6) „Odłączanie napędu maszyny „, kiedy lemiesz 
wyorujący znajduje się jeszcze w podłożu.

6.16 Opróżnianie zasobnika

6.16.1 Rozkładanie części przegubowej taśmy wyładowczej
Przed opuszczeniem taśmy wyładowczej należy najpierw rozłożyć część przegubową 
taśmy wyładowczej.
W tym celu przełącznikiem obrotowym na panelu obsługi II wybrać pozycję 3.

Klawisz  = rozłożyć część przegubową (pozycja robocza), 
Klawisz  = złożyć część przegubową (pozycja transportowa).

Część przegubowa taśmy wyładowczej wolno składać dopiero w momencie, kiedy 
ślimak zasobnika jest już całkowicie opuszczony. Podczas wyorywania część 
przegubowa składa się automatycznie w obrysie pojazdu, podczas opuszczania taśmy 
wyładowczej ustawia się automatycznie na wprost.
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6.16.2 Panel obsługi III (opróżnianie zasobnika)
W celu opróżnienia zasobnika podłoga wzdłużna i poprzeczna transportują buraki 
poprzez walec czyszczący do taśmy wyładowczej. Walec czyszczący wspomaga 
dodatkowo oczyszczanie buraków.

Buraki są transportowane przez taśmę wyładowczą z zasobnika na jadący obok pojazd 
lub na kopiec.
Całkowite opróżnianie zasobnika ustawia się na panelu obsługi III (opróżnianie 
zasobnika) umieszczonym w lewym podłokietniku fotelu kierowcy.

1

2

4

3

5

6

7

8

9

12

11

10
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Potencjometrem (1) ustawia się w sposób płynny prędkość opróżniania zasobnika 
(taśma wyładowcza+podłoga wzdłużna i poprzeczna).

Prędkość podłóg jest sprzężona z prędkości przesuwu taśmy wyładowczej. W przypadku 
zmiany prędkości taśmy wyładowczej przy użyciu tego potencjometru, zmienia się 
również w takim samym zakresie prędkość włączonych podłóg.

Opróżnianie zasobnika uruchamia się naciskając klawisz (3). Jeżeli po włączeniu tego 
klawisza podłoga wzdłużna nie będzie pracować, to oznacza to, że pokrywa ochronna 
nad napędem tej podłogi nie jest prawidłowo zamknięta. Pokrywa ochronna znajduje się 
po prawej stronie maszyny euro-Tiger nad kołem drugiej osi. Na kolorowym terminalu 
pojawia się symbol .

(3) Opróżnianie zasobnika + 
Tym klawiszem zmienia się krokowo stopień opróżniania zasobnika 5 w kierunku 
(prędkość maksymalna).

(4) Świecące diody pokazujące aktywny stopień opróżniania zasobnika
 Stopień 1:
 Nacisnąć klawisz (3)  1 x:
 Włączenie taśmy wyładowczej (stopień wstępny taśmy wyładowczej). Prędkość 

taśmy wyładowczej można ustawiać płynnie od 0 do wartości maksymalnej przy 
użyciu potencjometru (1).

 Klawisz (3)  nacisnąć na krótko 2 x: 
Taśma wyładowcza obraca się z prędkością, która była ustawiona podczas 
ostatniego odłączania. 

 Stopień 2:
 Ponownie nacisnąć klawisz 	:	podłoga poprzeczna. Prędkość podłogi 

poprzecznej można płynnie ustawiać potencjometrem (1), jeżeli jednocześnie jest 
wciśnięty klawisz TI na joysticku. Pasek diodowy (2) pokazuje w tym przypadku 
ustawiony stopień prędkości podłogi poprzecznej. Ta wartość prędkości jest 
wyświetlana tylko tak długo, jak długo jest wciśnięty i trzymany klawisz TI.

Klawisz TI
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 Stopień 3:  ponownie nacisnąć 	:	podłoga poprzeczna szybko.

 Stopień 4:  ponownie nacisnąć 	: podłoga wzdłużna wolno.

 Stopień 5:  ponownie nacisnąć 	:	podłoga wzdłużna szybko

(5) Opróżnianie zasobnika  
 Tym klawisze wyłącza się krokowo opróżnianie zasobnika.

(6) ZATRZYMANIE opróżniania zasobnika 
Naciśnięcie tego klawisza zatrzymuje opróżnianie zasobnika i ustawia wszystkie 
funkcje na WYŁ. Prędkość opróżniania zasobnika, która jest aktywna podczas 
naciskania klawisza STOP, jest zapisywana w pamięci. Po naciśnięciu 2 razy 
klawisza „Opróżnianie zasobnika +” (3) następuje uruchomienie opróżniania 
zasobnika z zapisaną w pamięci prędkością.

(7) Automatyczne opróżnianie zasobnika 
Po naciśnięciu tego klawisza następuje uruchomienie automatycznego opróżniania 
zasobnika. System sam bez udziału kierowcy załącza stopnie 1 do 5. Prędkość 
można zmieniać obracając potencjometrem (1).

(8) Odwracanie kierunku ruchu taśmy sitowej.

(9) Taśmę wyładowcza opuścić ręcznie 
Tak, jak długo jest wciśnięty ten klawisz, tak długo następuje opuszczanie taśmy 
wyładowczej.

Ten klawisz jest aktywny tylko wtedy, kiedy przegub taśmy wyładowczej jest prawie 
całkowicie rozłożony w pozycji końcowej.

(10) Ręczne podniesienie taśmy wyładowczej 
Jeżeli ten klawisz będzie wciśnięty przez ponad 2,5 sekundy, włącza się dźwięk 
ostrzegawczy i taśma wyładowcza podnosi się automatycznie na samą górę.

(11) Wysokość 1 
Podczas naciskania tego klawisza taśma wyładowcza automatycznie podnosi się do 
wysokości, która jest chwilowo zapisana na tym klawiszu. Zapisywanie do pamięci 
wysokości taśmy rozładowczej: ręczne ustawianie wysokości. W tym celu nacisnąć 
klawisze (10) „Podniesienie taśmy wyładowczej „ lub (9) „Opuszczenie taśmy 
wyładowczej „ i trzymać go wciśniętym aż do momentu osiągnięcia przez taśmę 
wyładowczą żądanej wysokości. Następnie nacisnąć i tak długo trzymać klawisz 
Teachln (klawisz Tl) na joysticku, aż na kolorowym terminalu pojawi się symbol 	
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Kiedy podczas opróżniania zasobnika napęd maszyny jest wyłączony, to prędkość 
obrotowa silnika wysokoprężnego jest automatycznie ustawiana na 850 obr/min. 
Jeżeli jednak będzie potrzebna inna prędkość obrotowa, to można ją ustawić w menu 
„Ustawienia podstawowe“ w wierszu „Prędkość obrotowa wyładowywania“.

Następnie puścić klawisz Tl i kiedy na terminalu będzie widoczny symbol .	
Nacisnąć na chwilę klawisz zapisywania do pamięci „Wysokość taśmy wyładowczej“ 
(11). W ten sposób na tym klawiszu będzie zapisana aktualna wysokość taśmy 
wyładowczej. Ulegnie ona zmianie momencie zapisania pod tym klawiszem nowej 
wysokości taśmy.TI-Taste

6.16.3 Ustawianie prędkości obrotowej wyładowywania

(12) Wysokość taśmy wyładowczej 2 
Po naciśnięciu tego klawisza taśma wyładowcza podnosi się automatycznie do 
wysokości, która jest chwilowo zapisana pod tym klawiszem.

Jeżeli jako wysokość taśmy wyładowczej zostanie zapisana pozycja, w której taśma 
wyładowcza znajduje się prawie całkowicie na górze, następuje dodatkowo wyłączenie 
kompletnego opróżniania zasobnika. Diody (4) gasną. Odpowiada to zautomatyzowanej 
formie klawisza STOP.
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6.17 Regulacja obciążenia osi
Maszyna euro-Tiger jest wyposażona w układ automatycznej regulacji obciążenia 
trzeciej osi. Przy tym trzecia oś jest obciążana w zależności od poziomu napełnienia 
zasobnika. Czujnik ultradźwiękowy umieszczony w tylnej ściance zasobnika kontroluje 
poziom napełnienia w tylnej części zasobnika. Na podstawie sygnału z tego czujnika 
układ elektroniczny oblicza wartość ciśnienia wymaganą przez automatyczny układ 
regulacji obciążenia osi. 

Podczas opróżniania zasobnika ciśnienie jest ponownie redukowane automatycznie. 
Ręczne przełączanie kierunku transportowania przez ślimak zasobnika nie ma wpływu 
na regulację obciążenia osi.

Wskazówka! Ryzyko uszkodzenia maszyny. W żadnym wypadku nie wolno cofać 
na zboczach, kiedy zasobnik jest napełniony i trzecia oś jest obciążona więcej niż 40 
bar. Nie wolno przejeżdżać ukośnie przez rowy (dotyczy to także niewielkich rowów) 
lub głębokich rowów, kiedy trzecia oś jest mocno obciążona (nacisk ponad 40 bar). 
Obciążenie trzeciej osi nigdy nie może oddziaływać w pełni na pojedyncze koło tej osi, 
ponieważ może dojść do poważnych uszkodzeń w zawieszeniu osi.

Manometr umieszczony na przedniej ściance zasobnika należy kontrolować podczas 
wyorywania przynajmniej jeden raz dziennie. Wartość zadana przy pustym zasobniku  
wynosi około 33 ± 3 bar. Jeżeli zasobnik jest napełniony z tyłu do końca (ślimak 
zasobnika zmienia kierunek obrotów), to wartość zadana wynosi około 80 ± 5 bar. 
W przypadku przekroczenia tej w artości w górę lub w dół należy skontaktować się z 
serwisem.
W określonych przypadkach (np. wymiana opony, prace przy akumulatorze 
ciśnieniowym) wskazane jest w niektórych okolicznościach wyłączenie układu 
automatycznej regulacji obciążenia osi. Do tego jest niezbędny specjalny kod 
serwisowy. Ten kod jest znany tylko upoważnionemu personelowi serwisowemu. 

Wskazówka! Ryzyko uszkodzenia maszyny, kiedy podczas wyorywania jest wyłączony 
układ automatycznej regulacji obciążenia osi. 

Wskazówka!

Wskazówka!
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6.18 Silnik wysokoprężny
Zestawienie niezbędnych prac konserwacyjnych przy silniku znajduje się w rozdziale 7 
oraz w oryginalnej instrukcji obsługi i oryginalnym zeszycie prac konserwacyjnych firmy 
DaimlerChrysler.
Wskazówki dotyczące postępowania w przypadku awarii znajdują się w rozdziale 8 
„Awaria i pomoc „ oraz w oryginalnej instrukcji obsługi firmy 
DaimlerChrysler.

Ilość paliwa w zbiorniku paliwa jest pokazywana w litrach na kolorowym terminalu. 
Po przynajmniej jednej minucie po wyłączeniu silnika ilość paliwa jest pokazywana 
w procentach. Ta informacja jest wyświetlana przy pracującym silniku, ponieważ ze 
względów technicznych nie ma możliwości kontroli poziomu oleju, kiedy silnik pracuje.

Po wyłączeniu automatycznego układu regulacji obciążenia osi na kolorowym terminalu 
pojawia się pokazany obok symbol ostrzegawczy.

Poziom oleju 
silnikowego

Ilość paliwa 
w zbiorniku w 
ok. litrach

Chwilowa prędk.obr

- Informacja o czynnościach przy dławiku 	
- Info automatyczne 	
  wyorywanie aktywne 

zadana prędk.      obr.

Chwilowe zużycie 
paliwa

Temperatura cieczy 
chłodzącej
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W przypadku problemów z silnikiem na kolorowym terminalu pojawiają się następujące 
informacje:

 Ciśnienie oleju w silniku za niskie. NATYCHMIAST WYŁĄCZYĆ i uzupełnić poziom.

 Poziom oleju za niski. NATYCHMIAST uzupełnić poziom oleju.

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

 Poziom cieczy chłodzącej za niski. Wyłączyć silnik i natychmiast uzupełnić poziom.

	 Poważne problemy w silniku! 
  Natychmiast wyłączyć silnik i wezwać serwis DaimlerChrysler.

Wskazówka! Ryzyko poważnych uszkodzeń silnika. Po pokazaniu się na kolorowym 
terminalu jednego z powyższych symboli należy silnik bezzwłocznie wyłączyć i ustalić 
przyczynę ostrzeżenia. Silnik wolno uruchomić dopiero po ponownym uruchomieniu silnika.

 Błąd w sterowaniu silnika DaimlerChrysler.

 Zabrudzony filtr powietrza! Przeczyścić filtr powietrza!

 Zabrudzony filtr wstępnego oczyszczania paliwa! Wymienić filtr, ponieważ  
  można oczekiwać zmniejszenia mocy silnika.

 Filtr dokładnego oczyszczania paliwa zapchany! Wymienić filtr, ponieważ należy  
  liczyć się ze zmniejszeniem mocy silnika.

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

W menu „Ustawienia podstawowe“, wiersz „Rezerwa 
paliwa – ostrzeżenie przy (%)“ można ustawić granicę 
ostrzegania dla rezerwy paliwa. Wartośc wpisuje się w 
procentach całkowitej pojemności zbiornika paliwa.

Wskazówka!
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6.18.1 Zmiany lub uzupełnienia do instrukcji obsługi silnika firmy DaimlerChrysler
W przypadku silników DaimlerChrysler, które są montowane w maszynach ROPA, 
należy bezwzględnie przestrzegać podanych poniżej punktów:
1. Obecnie są zamontowane wyłącznie silniki typu OM 502 LA euroMOT 2 (wariant 

448 kW przy 1800 o/min) lub OM 502 LA euroMOT 3a (wariant 450 kW przy 1800 
o/min). Tym samym obowiązują tylko te części instrukcji obsługi, które odnoszą się 
do tego typu silnika i części, które zasadniczo odnoszą się do wszystkich typów 
silników.

2. Nie wszystkie silniki są wyposażone w płomieniowy układ uruchamiający, posiadają 
za to hamulec stałodławikowy. Sterowanie odbywa się przy użyciu sterownika ADM2 
za pośrednictwem interfejsu CAN. Sterownik znajduje się w skrzynce sterowniczej 
odpowiedzialnej za układ elektryczny silnika..

3. Wspomniana w instrukcji obsługi DaimlerChrysler „Układ elektroniczny świateł 
ostrzegawczych „ oraz „ Światło stop“ są zastąpione w maszynach ROPA przez 
kontrolki ostrzegawcze na kolorowym terminalu. Jednak znaczenie tych informacji 
jest identyczne z lampami opisanymi w instrukcji obsługi DaimlerChrysler.

 Po pokazaniu się na wyświetlaczu informacji STOP, należy bezzwłocznie wyłączyć 
silnik, ponieważ pojawiło się poważne uszkodzenie silnika, które w przypadku 
dalszej pracy maszyny może prowadzić do zniszczenia silnika.

 Lampka kontrolna „Prąd ładowania“ jest również zastąpiona przez ostrzeżenie na 
kolorowym terminalu. 

4. Gniazdko diagnostyczne (X-340) dla układu elektronicznego silnika znajduje 
w kabinie z prawej strony fotela kierowcy. Jest ono zamontowane w skrzynce 
bezpieczników centralnego układu elektrycznego. Skrzynka jest zamknięta 
aluminiową pokrywą.

5. Klawisz START i klawisz STOP przy silniku są dezaktywowane drzwiami i pokrywą 
silnika.

6. W silniku zamiast oryginalnej śruby do spuszczania oleju znajduje się specjalny 
zawór spustowy oleju. Zawór ułatwia wymianę oleju w silniku.

7. Maszyny ROPA są wyposażone w dwie prądnice o mocy 100 A każda.
8. W przypadku, kiedy silnik jest napędzany biopaliwem, można stosować paliwa o 

następującej jakości:  
 FAME (= ester kwasu metylowego) wg DIN EN 14214.

W przypadku pracy z biopaliwem, bezpośrednio przed zakończeniem kampanii, należy 
zużyć przynajmniej dwa kompletne zbiorniki paliwa napełnione niezmieszanym paliwem 
diesla. Jeżeli w trakcie przerwy w pracy biopaliwo zostanie w przewodach paliwowych 
lub we wtryskiwaczach, to może to prowadzić do poważnych uszkodzeń w całym 
układzie paliwowym oraz w silniku. 
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6.19 Przekładnia rozdzielacza pompy
Przekładnia jest zamocowana bezpośrednio do silnika wysokoprężnego i przenosi 
napęd z silnika na pompy hydrauliczne.

Przekładnia jest wyposażona w ciśnieniowy układ smarowania. Jeżeli smarowanie jest 
niewystarczające, to uruchamia się ostrzegawczy sygnał. Na terminalu pojawia się 
symbol ostrzegawczy .

Wskazówka! Ryzyko poważnych uszkodzeń w maszynie. Po włączeniu się sygnału 
ostrzegawczego podczas pracy maszyny natychmiast wyłączyć silnik.

10. Potwierdzenia dla prac konserwacyjnych przeprowadzonych przez serwis 
DaimlerChrysler należy wpisywać do załączonych oryginalnych dokumentów 
DaimlerChrysler.

Instrukcja obsługi DaimlerChrysler jest całkowicie wiążąca i została dołączona do 
maszyny.

Nie wolno przekraczać maksymalnej dopuszczalnej prędkości obrotowej silnika 
wysokoprężnego napędzającego pompy hydraulicznych – również przez krótki okres 
czasu. Maksymalna prędkość obrotowa wynosi: 1690 o/min.

Wskazówka!
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Ostrzeżenie! Układ hydrauliczny znajduje się pod wysokim ciśnieniem. Z nieszczelnych 
miejsc może wyciekać pod ciśnieniem gorący olej hydrauliczny, który może być 
przyczyną poważnych obrażeń!  Prace przy akumulatorze ciśnieniowym maszyny może 
przeprowadzać wyłącznie odpowiednio przeszkolony personel. W przypadku prac przy 
zbiorniku ciśnieniowy, należy całkowicie zredukować ciśnienie w układzie. W żadnym 
wypadku nie wolno uszkadzać ani otwierać zbiorników ciśnieniowych, ponieważ wskutek 
ciśnienia resztkowego może dojść do poważnych obrażeń ciała. To ciśnienie występuje 
w zbiornikach ciśnieniowych, co jest uwarunkowane konstrukcyjnie, nawet wtedy, kiedy 
ciśnienie w całym układzie hydraulicznym zostało zredukowane do 0. W przypadku 
wszystkich prac w układzie hydraulicznym należy pamiętać o zachowaniu najwyższej 
czystości. Jeżeli do układu dostanie się brud, nawet najmniejsze ilości zanieczyszczeń, 
do może to prowadzić do poważnych uszkodzeń całego układu hydraulicznego.

Regularnie kontrolować przewody wężowe w układzie hydraulicznym! Uszkodzone 
lub stare przewody wymienić bezzwłocznie na nowe. Stosować wyłącznie oryginalne 
przewody wężowe ROPA lub przewody, które całkowicie odpowiadają technicznej 
specyfikacji oryginalnych przewodów wężowych! Przestrzegać obowiązujących w danym 
kraju przepisów bezpieczeństwa odnośnie żywotności hydraulicznych przewodów 
wężowych.

6.20 Układ hydrauliczny
Układ hydrauliczny jest gotowy do pracy po włączeniu silnika wysokoprężnego.	W	
celu ochrony układu przed uszkodzeniem nie wolno przekraczać przez pierwsze 
minuty (ok. 5 minut) po starcie na zimno wartości 1000 o/min.. Unikać wyższej 
prędkości obrotowej nawet przez krótki okres czasu. Do momentu osiągnięcia przez olej 
w układzie hydraulicznym normalnej temperatury roboczej (dłuższe okresy przerwy w 
pracy, niska temperatura na zewnątrz) należy postępować w następujący sposób:
Uruchomić silnik, ustawić prędkość 1000 o/min i rozgrzewać go przez ok. 2 minuty do 
momentu osiągnięcia przez olej hydrauliczny temperatury ok. 20 °C. Temperaturę oleju 
hydraulicznego można odczytać w każdym momencie na terminalu. 

Jeżeli temperatura oleju hydraulicznego osiąga wartość 70 °C lub więcej, należy 
koniecznie oczyścić chłodnicę oleju. Po pokazaniu się na terminalu symbolu chłodnicy 
oleju  bezzwłocznie wyłączyć układ hydrauliczny

Jeżeli poziom oleju hydraulicznego jest za niski, to na kolorowym pokazuje się symbol 
ostrzegawczy:  Poziom oleju hydraulicznego za niski. Wyłączyć NATYCHMIAST 
silnik! Uzupełnić poziom oleju i określić przyczynę braku oleju. W przypadku pękniętego 
węża wyciek całego oleju hydraulicznego następuje w najniekorzystniejszym przypadku 
w ciągu 30 sekund.
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Poz Funkcja 	
101 Napęd jezdny 
102 Opróżnianie zasobnika 
103 Roboczy układ hydrauliczny 
104 Lemiesz wibracyjny/talerz wyrzutnika liści 
105 Układ kierowniczy przedniej osi 
106 Napęd wentylatora chłodnicy wody i sprężarki 
107 / 1 Pompa napinająca 
107 / 2 Napęd wentylatora chłodnicy oleju 
108 Główny wyorywacza, walca ogławiacza, ślimaka liści, 
 (tylko PBSh),walec kontaktowy, walców wyorujących 
109 Napęd boczny wyorywacza + taśma sitowa, ostatni walec wyorujący, podwójna  
 łopata, taśma sitowa 
110 Smarowanie przekładni PVG (pracuje z olejem przekładniowym PVG) 
111 Dodatkowa pompa 8/9 rząd, opcja, zamocowania między 108 i 109 
112 Napęd gwiazd sitowych, opróżnianie zasobnika na kopiec 
113 Ślimak zasobnika/elewator, rura osłaniająca elewatora, mieszadło w gwieździe  
 sitowej (opcja)

Pompy hydrauliczne:
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6.21 Układ sprężonego powietrza
Układ pneumatyczny zamontowany w maszynie euro-Tiger jest odpowiedzialny za 
następujące funkcje:
– Zmiana trybów pracy „Żółw/Zając” w przekładni biegów.
– Odłączanie napędu wszystkich kół
– Włączanie blokad układów różnicowych
– Wysuwanie pługu zabezpieczającego dla ludzi.
– Składanie obu lusterek zewnętrznych

Dodatkowo kompresor sprężonego powietrza dostarcza powietrze do:
– układu sterowania hamulca stałodławikowego Konstantdrosselbremse silnika 

wysokoprężnego
– układu zasilania sprężonym powietrzem obu miejsc odbioru sprężonego powietrza w 

maszynie

Zawsze pamiętać o tym, aby zawór odcinający (1) roboczego układu pneumatycznego 
był zawsze otwarty, ponieważ w przeciwnym wypadku następuje całkowite wyłączenie 
układu.

W pokazanej pozycji zawór odcinający jest  
otwarty. Obrócić go o 90°w celu zamknięcia.

Złącze spręż.powietrza przód

1

Wszystkie pneumatycznie sterowane procesy przełączania można przeprowadzić 
bezpiecznie tylko wtedy, kiedy, w układzie sprężonego powietrza jest wystarczające 
ciśnienie.
Jeżeli ciśnienie w układzie sprężonego powietrza nie jest wystarczające, to na 
kolorowym terminalu pojawia symbol ostrzegawczy . 
Tak, długo jest wyświetlany ten symbol, nie wolno uruchamiać maszyny.

Uwaga! Ryzyko odniesienia obrażeń przez wyrzucane części. Podczas pracy przy 
układzie sprężonego powietrza należy zredukować ciśnienie do 0. Kiedy układ znajduje 
się pod ciśnieniem, osoby stojące w pobliżu maszyny są narażone na odniesienie 
obrażeń przez wyrzucane elementy. Wszelkie prace przy układzie sprężonego 
powietrza mogą wykonywać wyłącznie osoby, które są zaznajomione ze szczególnymi 
zagrożeniami i ryzykiem w trakcie prac z układami pneumatycznymi i zostały 
odpowiednio przeszkolone.

Uwaga!
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Układ pneumatyczny składa się z następujących części:
Kompresor 
Kompresor jest zamocowany bezpośrednio silnika wysokoprężnego. Kompresor jest 
napędzany bezpośrednio przez silnik wysokoprężny za pośrednictwem przekładni 
zębatej czołowej. Kompresor dostarcza powietrze do całego układu sprężonego 
powietrza.
Kocioł powietrza
Kocioł powietrza znajduje się po prawej stronie za maszyną pod poprzeczną podłogą 
zgarniającą i bezpośrednio pod pokrywą silnika.

Kocioł ze złączem sprężonego powietrza z tyłu

Złącza sprężonego powietrza
Bezpośrednio przy kotle powietrza i po lewej stronie pojazdu przed kanałem elewatora 
znajduje się jedno złącze sprężonego powietrza. Z obu złączy można pobierać sprężone 
powietrze podczas przeprowadzania prac konserwacyjnych i napraw.



6	 Praca

219 Rozdział 6	
Praca

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

Wszystkie podłączone smarowane miejsca (ok. 140 sztuk) są smarowane 
automatycznie smarem. Pompa smarująca pompuje smar do głównych rozdzielaczy, 
a one przekazują go do podrozdzielaczy, skąd smar trafia do poszczególnych miejsc 
smarowanych. Kiedy pracuje pompa smarująca, w zbiorniku ze smarem obraca się
łopata mieszająca i na kolorowym terminalu pojawia się symbol . Podczas pracy 
w ustawieniu podstawowym pompa jest aktywna przez 18 minut, po czym przechodzi 
w stan nieaktywny trwający 60 minut. To ustawienie można dopasować w każdym 
momencie w razie potrzeby do indywidualnych potrzeb. Zmiany może przeprowadzać 
wyłącznie upoważniony personel serwisowy.

Pamiętać o tym, aby w zbiorniku znajdowała się zawsze wystarczająca ilość smaru. Nie 
wolno puścić do dostania się zbiornika powietrza!

Funkcja wyjść na pompie:

Obwód smar. 1
Podwozie

Obwód smar. 2
Belka wyorująca
Tylko napęd mimośrodowy

Obwód smar. 3 wyorywacz 
(nie mimośród) i ogławiacz
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W przewodzie dolotowym do pompy smarującej znajduje się zawór odcinający  ze 
złączem wtykowym. Dzięki temu praskę można napełniać bezpośrednio z pojemnika 
ze smarem. W tym celu wcisnąć prasę do grzybka i zamknąć zawór odcinający. Po 
naciśnięciu dźwigni pompy przy pojemniku ze smarem, praska napełnia się smarem. 

6.22.2 Układ smarowania pośredniego
Układ smarujący można włączać w każdym momencie ręcznie. W tym celu nacisnąć 
znajdujący się na panelu obsługi II klawisz bez symbolu. Na kolorowym terminalu 
pojawia się menu „Funkcje specjalne“. W wierszu „Układ centralnego smarowania“ 
zmienić ustawienie z trybu „Auto“ na tryb „Wł“.

Grzybek do napełniania 
ręcznej praski smarowniczej

2 kilogramowy zbiornik smaru pompy smarującej jest napełniany dźwignią znajdującą się 
na dużym wiadrze ze smarem. Nie wolno napełniać zbiornika do końca. Maksymalnie 
można napełniać go do 90% jego objętości. Pozwala to na uniknięcie zapychania się 
rurki odpowietrzającej umieszczonej przy zbiorniku ze smarem.

6.22.1 Napełnianie praski smarowniczej

Po upłynięciu ustawionego czasu smarowania (18 min.) następuje ponowne wyłączenie 
ręcznego smarowania.
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Główny rozdzielacz podwozia
Wysuwany sworzeń

Rozdzielacz główny przy napędzie 
mimośrodowym lemiesza

Rozdzielacz główny wyorywcza i ogławiacza

Regularnie kontrolować układ przewodów smarujących. Codziennie sprawdzać układ 
smarujący pod kątem jego prawidłowej pracy. Możliwością kontroli jest sprawdzenie 3 
głównych rozdzielaczy. Do kontrolowania działania układu zamontowano tam wysuwany 
sworzeń. Sworzeń porusza się wolno, kiedy przez główny rozdzielacz przepływa smar. 
Po tym można rozpoznać, czy element pompujący tego obwodu smarującego działa 
prawidłowo.
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6.23 Kontrola wideo
Maszyna euro-Tiger jest seryjnie wyposażona w kamerę wideo do jazdy do tyłu. 
Kamera znajduje się na w górnej części tyłu pojazdu i jej zadaniem jest poprawienie 
widoczności w trakcie jazdy do tyłu.
Opcjonalnie można wyposażyć maszynę euro-Tiger w dwie dodatkowe kamery służące 
do kontrolowania oczyszczania gwiazd sitowych oraz otoczenia taśmy wyładowczej.
Przełączanie między kamerami odbywa się w sposób automatyczny (w trakcie jazdy do 
tyłu) lub ręcznie przy pomocy klawisza 7 znajdującego się na panelu przełączników 4.

Widok z poszczególnych kamer można zmieniać w dowolnym momencie.
Kamery są bezobsługowe. W przypadku pogorszenia jakości obrazu osłonę obiektywu 
należy przeczyścić miękką, czystą i lekko wilgotną ściereczką. Podczas czyszczenie 
uważać, aby nie zarysować osłony.

7

6.24 Układ elektryczny

6.24.1 Główny wyłącznik akumulatora
Układ elektryczny można odłączać od akumulatorów przy pomocy głównego wyłącznika 
akumulatora. Wyłącznik znajduje się w komorze silnika, po prawej stronie obok 
akumulatorów.

Główny wyłącznik akumulatorów

Uwaga! Ryzyko uszkodzeń w układzie elektrycznym i uszkodzeń podzespołów 
elektronicznych w maszynie. Nie wolno wyłączać głównego wyłącznika akumulatorów, 
kiedy silnik pracuje i jest włączony zapłon.Uwaga!
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6.24.2 Kontrola napięcia
Napięcie akumulatorów jest kontrolowane przez system. W przypadku za wysokich lub za 
niskich wartości napięć na kolorowym terminalu pojawia się symbol ostrzegawczy .
Napięcie nie może przekraczać wartości 30 V i być niższe niż 23 V. W przypadku, kiedy 
wartość napięcia spada poniżej 23 V, nie wolno uruchamiać maszyny.

W przypadku awarii prądnicy na kolorowym terminalu pojawia się symbol prądnicy 1  
(dolna prądnica) i symbol prądnicy 2  (górna prądnica).. 

6.24.3 Bezpieczniki
Większość bezpieczników jest dostępna z kabiny kierowcy.
Bezpieczniki elektryczne znajdują się obok konsoli radiowej, w skrzynce układu 
elektrycznego z prawej strony kabiny (dostępne z kabiny kierowcy przez pokrywę w 
prawej bocznej ściance), w konsoli fotela oraz w szafce rozdzielczej silnika po prawej 
stronie pojazdu, przed zbiornikiem paliwa.
Pozostałe bezpieczniki znajdują się na wsporniku silnika (bezpieczniki główne).
Naklejki umieszczone na wewnętrznej stronie blach pojazdu informują o rozmieszczeniu 
poszczególnych bezpieczników.W przypadku problemów z układem elektrycznym lub 
podzespołami elektronicznymi należy skontaktować się z serwisem firmy
ROPA.

Bezpieczniki (F 06 do F 29) dostępne z prawej 
bocznej ścianki kabiny kierowcy

Gniazdo diagnostyczne do diagnozy silnika 
DaimlerChrysler
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Główne bezpieczniki (F01 i F02) w komorze silnika

Bezpieczniki (F31 do F38) w konsoli radiowej

Bezpieczniki (F50 bis F57) w  szafce 
rozdzielczej silnika

Bezpieczniki (F40 do F48) w konsoli fotela 
kierowcy
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6.25 Drukarka

6.25.1 Opis funkcji klawiszy
Funkcje klawiszy mają zależnie od stanu pracy (tryb normalny lub tryb ustawiony w 
menu) różne znaczenie. Jednocześnie jest oceniany również czas trwania  naciśnięcia 
klawisza.
FEED/ENTER (1)
Przy pomocy tych klawiszy można wyprowadzać 
drukarkę ze trybu sleep oraz przesuwać papier.
Po naciśnięciu klawisza Feed najpierw przesuwa się 
wiersz z aktualnie ustawioną czcionką i w przypadku 
naciśnięcia klawisza na dłużej niż 2 sekundy włącza 
się funkcja stałego przesuwu papieru. 

Test własny drukarki:
Uruchomienie wydruku powoduje przejście drukarki 
w fazę testowania, w trakcie, którego są sprawdzane wewnętrzne funkcje drukarki. 
W tym celu, po wybudzeniu ze stanu sleep przy pomocy klawisza OFF, wcisnąć na 
przynajmniej 3 sekundy klawisz przesuwu papieru Feed (1).

Ÿªfi€ € ı ⁄ Ÿ≥ æÿ { ©© ©Ú±ª≥Û∞Æ∑≤¨ªÆÚΩ±≥ { Ÿª fi€ ‹± µÚ“ÆÚÊ Õ” fl“Û‹ÛÏÔÓÛ ÌÚ €ø≠ ßÛ‘±øº∑≤π Ã∏ªÆ≥±ºÆ´ΩµªÆ Ÿ–ÃÛÏÌÎÓ

ÔÏ Ãø≠¨ª≤∫´≤µ¨∑±≤ª≤

Á Ãø≠¨ª≤∫´≤µ¨∑±≤ª≤

fiª≠Ω∏Æª∑æ´≤π ºªÆ Ãø≠¨ª≤∫´≤µ¨∑±≤ª≤
‹∑ª Ãø≠¨ª≤∫´≤µ¨∑±≤ª≤ ∏øæª≤ ∂ª ≤øΩ∏ ∆´≠¨ø≤º P “±Æ≥ø¥Û 
æª¨Æ∑ªæ ±ºªÆ €∑≤≠¨ª¥¥≥ª≤Å Û ™ªÆ≠Ω∏∑ªºª≤ª fiªºª´¨´≤πÚ 
‹øæª∑ ©∑Æ º ø´Ω∏ º∑ª Ãø≠¨ª≤ºÆ´Ωµºø´ªÆ æª©ªÆ¨ª¨Ú 

⁄€€‹ Ò €“Ã€Œ ¯Ô˜ 
öæªÆ º∑ª≠ª Ãø≠¨ª µø≤≤ ºªÆ ‹Æ´ΩµªÆ ø´≠ ≠ª∑≤ª≥ Õ¥ªª∞Û 
≥±ºª ø´∫πª©ªΩµ¨ ´≤º ºø≠ –ø∞∑ªÆ ™±Æπª≠Ω∏±æª≤ ©ªÆÛ
ºª≤Ú
”∑¨ ‹ÆÅΩµª≤ ºªÆ ⁄ªªº Ãø≠¨ª ©∑Æ º ¶´≤ñΩ∏≠¨ ª∑≤ª ∆ª∑¥ª 
ºª≠ øµ¨´ª¥¥ ª∑≤πª≠¨ª¥¥¨ª≤ ⁄±≤¨ ™±Æ πª≠Ω∏±æª≤ ´≤º Û ©ª≤≤ 
¥ñ≤πªÆ ø¥≠ Ó Õªµ´≤ºª≤ πªºÆÅΩµ¨ ©∑Æº Û ∞ªÆ≥ø≤ª≤¨ ™±ÆÛ
πª≠Ω∏±æª≤Ú
Õª¥æ≠¨¨ª≠¨
‹ªÆ ‹Æ´ΩµªÆ ©∑Æº º´Æ Ω∏ Õ¨øÆ¨ª≤ ª∑≤ª≠ fl´≠ºÆ´Ωµª≠ ∑≥ 
Õª¥æ≠¨¨ª≠¨ ø´∫ ≠ª∑≤ª ∑≤≤ªÆª ⁄´≤µ¨∑±≤ ∏∑≤ πª∞ÆÅ∫¨Ú ‹ø¶´ 
©∑Æº æª∑≥ …ªΩµª≤ ø´≠ ºª≥ –±©ªÆ —⁄⁄ ≥∑¨¨ª¥≠ –ø∞∑ªÆÛ
™±Æ≠Ω∏´æ¨ø≠¨ª •⁄€€‹£ ¯Ô˜ º∑ª≠ª ∫ÅÆ ≥∑≤ºª≠¨ª≤≠ Ì
Õªµ´≤ºª≤ πªºÆÅΩµ¨ πª∏ø¥¨ª≤Ú ‹∑ª ÕΩ∏≤∑¨¨≠¨ª¥¥ª≤ ©ªÆºª≤
ºøæª∑ ≤∑Ω∏¨ πª∞ÆÅ∫¨Ú Õ±∫¨©øÆª™ªÆ≠∑±≤ ´≤º ∆ª∑Ω∏ª≤≠ø¨¶ 
©ªÆºª≤ πªºÆ´Ωµ¨Ú ⁄ÅÆ —€” µÜ≤≤ª≤ æª∑≥ Õª¥æ≠¨¨ª≠¨ Û 
ø´Ω∏ Õ±≤ºªÆø´≠ºÆ´Ωµª øµ¨∑™∑ªÆ¨ ©ªÆºª≤Ú

—⁄⁄ Ò “€»Ã Ãø≠¨ª ¯Ì˜ 
‹´ÆΩ∏ ‚ Ì Õªµ´≤ºª≤ ‹ÆÅΩµª≤ ºªÆ —⁄⁄Ò“€»Ã  ©ñ∏Æ ª≤º
ºª≠ fiª¨Æ∑ªæª≠ ©∑Æ º º∑ª fiø¨Ω∏Û‹ø¨ª∑ ÃÓ ø´≠πª∫Å∏Æ¨Ú ◊≥ 
kÛ–Û⁄¥ø≠∏ ≠¨ª∏¨ ∑≤ ºªÆ fiø¨Ω∏ºø¨ª∑ ÃÓ ºªÆ fiª∫ª∏¥ ∫ÅÆ –±Û 
©ªÆ —∫ ∫ ¯≤øΩ∏ ª∑≤ªÆ Õªµ´≤ºª˜Ú ‹ø≥∑¨ ©∑Æº º∑ª≠ª Ãø≠¨ª
ø¥≠ flÀÕÛÕΩ∏ø¥¨ªÆ ∫ÅÆ ºª≤ ‹Æ´ΩµªÆ ¯›±≤¨Æ ±¥¥ªÆ ≥∑¨ –±Û 
©ªÆÛ—∫∫Û”±ºª˜ ∞Æ±πÆø≥≥∑ªÆ¨Ú ‹∑ª fiÆÅΩµª fiŒÁ ≥´≠≠ 
ºø¶´ ±∫ ∫ª≤ ≠ª∑≤Ú 

◊Œ ⁄ª≤≠¨ªÆ ¯Ó˜Â Õ¨ø¨´≠ ‘€‹ ¯Ï˜ ≠Ú ’ø∞Ú Õø¨´≠≥ª¥º´≤πª≤ 

Ãø≠¨ª  ⁄€€ ‹Ò€“Ã€Œ Ãø≠¨ª  —⁄⁄ Ò“€»Ã flµ¨∑±≤

πªºÆÅΩµ¨

πªºÆÅΩµ¨ ‚ Ó≠ 

≤∑Ω∏¨ πªº ÆÅΩµ¨

≤∑Ω∏¨ πªº ÆÅΩµ¨

–ø∞∑ªÆ™±Æ≠Ω∏´æ ´≥ ª∑≤ª  ∆ª∑¥ ª

µ±≤¨∑≤´∑ªÆ¥∑Ω∏ªÆ –ø∞ ∑ªÆ™±Æ≠Ω∏´æ

ŸªºÆÅΩµ¨ æª∑ €∑≤≠ Ω∏ø¥¨ª≤ ‰ Ô≠ 

πªºÆÅΩµ¨ æª∑ €∑≤≠Ω∏ø¥¨ª≤
–ø∞∑ªÆ ª∑≤π ª¥ªπ¨ ‚ Ó≠ 

πªºÆÅΩµ¨ æª∑ €∑≤≠Ω∏ø¥¨ª≤
±∏≤ª –ø∞ ∑ªÆ ‚ Ó≠ 

πªºÆÅΩµ¨ ∑≥ ÿª® º´≤∞Û”±ºª
±∏≤ª –ø∞ ∑ªÆ

≤∑Ω∏¨ πªº ÆÅΩµ¨

≤∑Ω∏¨ πªº ÆÅΩµ¨

fl´∫©ªΩµª≤Ù µª∑≤  –ø∞ ∑ªÆ™±Æ≠Ω∏´æ

Ã ø´∫Æ´∫ª≤ ¯Õª ¥æ≠¨¨ª≠¨˜

≤∑Ω∏¨ πªº ÆÅΩµ¨

≤∑Ω∏¨ πªº ÆÅΩµ¨

fl´∫Æ´∫ ÿª® º´≥∞Û”±ºª

ÿª®º´≥∞Û”±ºª €≤º ª

≤∑Ω∏¨ πªº ÆÅΩµ¨

≤∑Ω∏¨ πªº ÆÅΩµ¨

πªºÆÅΩµ¨

Ãø≠¨ª ¥±≠¥ ø≠≠ª≤ ≤øΩ ∏ ‰ Ô≠ ∑≥ “±ÆÛ
≥ø¥∞ø∞∑ªÆ≥±ºª

Ãø≠¨ª ‚ Ì≠ πªº ÆÅΩµ¨

ÃÔ ø´∫Æ´∫ª≤
¯„ ºª∫ø ́ ¥¨ ⁄±Æ ≥∫ªªº Ô ‘∑≤∑ ª˜

ÃÓ ø´∫Æ´∫ª≤  ¯ºª∫ ø´¥¨ „ fl´≠≠Ω∏ø¥¨ª≤ ≤øΩ ∏ ª∑Û 
≤ªÆ Õªµ ́ ≤ºª˜

πªºÆÅΩµ¨ €∑≤≠¨ª¥¥≥ª≤Å ø´∫ Æ´∫ª≤

ÔÚ

ÓÚ ÏÚ

ÌÚ

Ÿªfi€ € ı ⁄ Ÿ≥ æÿ { ©© ©Ú±ª≥Û∞Æ∑≤¨ªÆÚΩ±≥ { Ÿª fi€ ‹± µÚ“ÆÚÊ Õ” fl“Û‹ÛÏÔÓÛ ÌÚ €ø≠ ßÛ‘±øº∑≤π Ã∏ªÆ≥±ºÆ´ΩµªÆ Ÿ–ÃÛÏÌÎÓ

ÔÏ Ãø≠¨ª≤∫´≤µ¨∑±≤ª≤

Á Ãø≠¨ª≤∫´≤µ¨∑±≤ª≤

fiª≠Ω∏Æª∑æ´≤π ºªÆ Ãø≠¨ª≤∫´≤µ¨∑±≤ª≤
‹∑ª Ãø≠¨ª≤∫´≤µ¨∑±≤ª≤ ∏øæª≤ ∂ª ≤øΩ∏ ∆´≠¨ø≤º P “±Æ≥ø¥Û 
æª¨Æ∑ªæ ±ºªÆ €∑≤≠¨ª¥¥≥ª≤Å Û ™ªÆ≠Ω∏∑ªºª≤ª fiªºª´¨´≤πÚ 
‹øæª∑ ©∑Æ º ø´Ω∏ º∑ª Ãø≠¨ª≤ºÆ´Ωµºø´ªÆ æª©ªÆ¨ª¨Ú 

⁄€€‹ Ò €“Ã€Œ ¯Ô˜ 
öæªÆ º∑ª≠ª Ãø≠¨ª µø≤≤ ºªÆ ‹Æ´ΩµªÆ ø´≠ ≠ª∑≤ª≥ Õ¥ªª∞Û 
≥±ºª ø´∫πª©ªΩµ¨ ´≤º ºø≠ –ø∞∑ªÆ ™±Æπª≠Ω∏±æª≤ ©ªÆÛ
ºª≤Ú
”∑¨ ‹ÆÅΩµª≤ ºªÆ ⁄ªªº Ãø≠¨ª ©∑Æ º ¶´≤ñΩ∏≠¨ ª∑≤ª ∆ª∑¥ª 
ºª≠ øµ¨´ª¥¥ ª∑≤πª≠¨ª¥¥¨ª≤ ⁄±≤¨ ™±Æ πª≠Ω∏±æª≤ ´≤º Û ©ª≤≤ 
¥ñ≤πªÆ ø¥≠ Ó Õªµ´≤ºª≤ πªºÆÅΩµ¨ ©∑Æº Û ∞ªÆ≥ø≤ª≤¨ ™±ÆÛ
πª≠Ω∏±æª≤Ú
Õª¥æ≠¨¨ª≠¨
‹ªÆ ‹Æ´ΩµªÆ ©∑Æº º´Æ Ω∏ Õ¨øÆ¨ª≤ ª∑≤ª≠ fl´≠ºÆ´Ωµª≠ ∑≥ 
Õª¥æ≠¨¨ª≠¨ ø´∫ ≠ª∑≤ª ∑≤≤ªÆª ⁄´≤µ¨∑±≤ ∏∑≤ πª∞ÆÅ∫¨Ú ‹ø¶´ 
©∑Æº æª∑≥ …ªΩµª≤ ø´≠ ºª≥ –±©ªÆ —⁄⁄ ≥∑¨¨ª¥≠ –ø∞∑ªÆÛ
™±Æ≠Ω∏´æ¨ø≠¨ª •⁄€€‹£ ¯Ô˜ º∑ª≠ª ∫ÅÆ ≥∑≤ºª≠¨ª≤≠ Ì
Õªµ´≤ºª≤ πªºÆÅΩµ¨ πª∏ø¥¨ª≤Ú ‹∑ª ÕΩ∏≤∑¨¨≠¨ª¥¥ª≤ ©ªÆºª≤
ºøæª∑ ≤∑Ω∏¨ πª∞ÆÅ∫¨Ú Õ±∫¨©øÆª™ªÆ≠∑±≤ ´≤º ∆ª∑Ω∏ª≤≠ø¨¶ 
©ªÆºª≤ πªºÆ´Ωµ¨Ú ⁄ÅÆ —€” µÜ≤≤ª≤ æª∑≥ Õª¥æ≠¨¨ª≠¨ Û 
ø´Ω∏ Õ±≤ºªÆø´≠ºÆ´Ωµª øµ¨∑™∑ªÆ¨ ©ªÆºª≤Ú

—⁄⁄ Ò “€»Ã Ãø≠¨ª ¯Ì˜ 
‹´ÆΩ∏ ‚ Ì Õªµ´≤ºª≤ ‹ÆÅΩµª≤ ºªÆ —⁄⁄Ò“€»Ã  ©ñ∏Æ ª≤º
ºª≠ fiª¨Æ∑ªæª≠ ©∑Æ º º∑ª fiø¨Ω∏Û‹ø¨ª∑ ÃÓ ø´≠πª∫Å∏Æ¨Ú ◊≥ 
kÛ–Û⁄¥ø≠∏ ≠¨ª∏¨ ∑≤ ºªÆ fiø¨Ω∏ºø¨ª∑ ÃÓ ºªÆ fiª∫ª∏¥ ∫ÅÆ –±Û 
©ªÆ —∫ ∫ ¯≤øΩ∏ ª∑≤ªÆ Õªµ´≤ºª˜Ú ‹ø≥∑¨ ©∑Æº º∑ª≠ª Ãø≠¨ª
ø¥≠ flÀÕÛÕΩ∏ø¥¨ªÆ ∫ÅÆ ºª≤ ‹Æ´ΩµªÆ ¯›±≤¨Æ ±¥¥ªÆ ≥∑¨ –±Û 
©ªÆÛ—∫∫Û”±ºª˜ ∞Æ±πÆø≥≥∑ªÆ¨Ú ‹∑ª fiÆÅΩµª fiŒÁ ≥´≠≠ 
ºø¶´ ±∫ ∫ª≤ ≠ª∑≤Ú 

◊Œ ⁄ª≤≠¨ªÆ ¯Ó˜Â Õ¨ø¨´≠ ‘€‹ ¯Ï˜ ≠Ú ’ø∞Ú Õø¨´≠≥ª¥º´≤πª≤ 

Ãø≠¨ª  ⁄€€ ‹Ò€“Ã€Œ Ãø≠¨ª  —⁄⁄ Ò“€»Ã flµ¨∑±≤

πªºÆÅΩµ¨

πªºÆÅΩµ¨ ‚ Ó≠ 

≤∑Ω∏¨ πªº ÆÅΩµ¨

≤∑Ω∏¨ πªº ÆÅΩµ¨

–ø∞∑ªÆ™±Æ≠Ω∏´æ ´≥ ª∑≤ª  ∆ª∑¥ ª

µ±≤¨∑≤´∑ªÆ¥∑Ω∏ªÆ –ø∞ ∑ªÆ™±Æ≠Ω∏´æ

ŸªºÆÅΩµ¨ æª∑ €∑≤≠ Ω∏ø¥¨ª≤ ‰ Ô≠ 

πªºÆÅΩµ¨ æª∑ €∑≤≠Ω∏ø¥¨ª≤
–ø∞∑ªÆ ª∑≤π ª¥ªπ¨ ‚ Ó≠ 

πªºÆÅΩµ¨ æª∑ €∑≤≠Ω∏ø¥¨ª≤
±∏≤ª –ø∞ ∑ªÆ ‚ Ó≠ 

πªºÆÅΩµ¨ ∑≥ ÿª® º´≤∞Û”±ºª
±∏≤ª –ø∞ ∑ªÆ

≤∑Ω∏¨ πªº ÆÅΩµ¨

≤∑Ω∏¨ πªº ÆÅΩµ¨

fl´∫©ªΩµª≤Ù µª∑≤  –ø∞ ∑ªÆ™±Æ≠Ω∏´æ

Ã ø´∫Æ´∫ª≤ ¯Õª ¥æ≠¨¨ª≠¨˜

≤∑Ω∏¨ πªº ÆÅΩµ¨

≤∑Ω∏¨ πªº ÆÅΩµ¨

fl´∫Æ´∫ ÿª® º´≥∞Û”±ºª

ÿª®º´≥∞Û”±ºª €≤º ª

≤∑Ω∏¨ πªº ÆÅΩµ¨

≤∑Ω∏¨ πªº ÆÅΩµ¨

πªºÆÅΩµ¨

Ãø≠¨ª ¥±≠¥ ø≠≠ª≤ ≤øΩ ∏ ‰ Ô≠ ∑≥ “±ÆÛ
≥ø¥∞ø∞∑ªÆ≥±ºª

Ãø≠¨ª ‚ Ì≠ πªº ÆÅΩµ¨

ÃÔ ø´∫Æ´∫ª≤
¯„ ºª∫ø ́ ¥¨ ⁄±Æ ≥∫ªªº Ô ‘∑≤∑ ª˜

ÃÓ ø´∫Æ´∫ª≤  ¯ºª∫ ø´¥¨ „ fl´≠≠Ω∏ø¥¨ª≤ ≤øΩ ∏ ª∑Û 
≤ªÆ Õªµ ́ ≤ºª˜

πªºÆÅΩµ¨ €∑≤≠¨ª¥¥≥ª≤Å ø´∫ Æ´∫ª≤

ÔÚ

ÓÚ ÏÚ

ÌÚ

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 Wywołać TO (test diagnozujący)

Wciśnięty przy włączaniu bez 
papieru > 2s

Nie wciśnięty Wywołanie trybu Hexdump

Wciśnięty w trybie Hexdump-
bez papieru

Nie wciśnięty Koniec trybu Hexdump

Nie wciśnięty Puścić klawisz po < 1s w trybie 
normalny papier

Wywołać T1 (= default Formfeed 1 linia)

Nie wciśnięty wciśnięty  > 3s Wywołać T2 (default = wyłączenie po 1 
sekundzie)

Wciśnięty wciśnięty Wywołać menu ustawcze
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6.25.2 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, odporny na działanie 
smarów i alkoholu. W przypadku pytań dotyczących wyboru 
odpowiedniego papieru prosimy o kontakt.

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?
1. Odwinąć około 10 cm papieru z rolki, wszystkie warstwy 

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

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

3. 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.

4. teraz można oderwać papier przy krawędzi do odrywania, bez ryzyka, że pokrywa 
ponownie się otworzy i papier wysunie się przez głowicę drukującą.

ÔÌ

Ÿªfi€ € ı ⁄ Ÿ≥ æÿ { ©© ©Ú±ª≥Û∞Æ∑≤¨ªÆÚΩ±≥ { Ÿª fi€ ‹± µÚ“ÆÚÊ Õ” fl“Û‹ÛÏÔÓÛ ÌÚ €ø≠ ßÛ‘±øº∑≤π Ã∏ªÆ≥±ºÆ´ΩµªÆ Ÿ–ÃÛÏÌÎÓ

fiªº∑ª≤´≤π ´≤ º …øÆ¨´≤π

Ë fi ªº∑ª≤´≤π ´≤ º …øÆ¨´≤π

ËÚÔ …ª¥Ω∏ª≠ Ã∏ªÆ≥±∞ø∞∑ªÆ ∑≠¨ πªª∑π≤ª¨· 
‹ªÆ ‹Æ´ΩµªÆ ∑≠¨  ∫ÅÆ ª∑≤ª –ø∞∑ªÆæÆ ª∑¨ª ™±≤ ÎÈÙÎ o ÚÎ ≥≥Ù ≥∑¨ Í πÒ≥ÓÙ ≠∞ªÛ 
¶∑∫∑¶∑ªÆ¨Ú Ÿªfi€ æ∑ª¨ª¨ ≠¨ø≤ºøÆ º≥ñy∑π º∑ª  ∞ø≠≠ª≤ºª –ø∞∑ªÆÆ±¥¥ª Ÿ–ŒÛÃÔÛ 
ÎÈÛÌÔÛÈÛÍfl ø≤Ú fl≤ºªÆ ª –ø∞∑ªÆª µÜ≤≤ª≤ Õ¨ÜÆ´≤πª≤ ™ªÆ´Æ≠øΩ∏ª≤Ú 
⁄ÅÆ æª≠±≤ºªÆ ª fl´∫πøæª≤ ≠∑≤º Ã∏ªÆ≥±∞ø∞∑ªÆ ª ªÆ∏ñ¥¨¥∑Ω∏Ù º∑ª Æ ª≠∑≠¨ª≤¨ πªÛ 
πª≤ …ø≠≠ªÆÙ ⁄ª¨¨ ´≤º  fl¥µ±∏±¥ ≠∑≤ºÚ …∑Æ ≠∑≤º ◊∏≤ª≤ æª∑ ºªÆ fl´≠©ø∏¥ ª∑≤ª≠ 
πªª∑π≤ª¨ª≤ Ã∏ªÆ≥±∞ø∞∑ªÆ≠ πªÆ ≤ª æª∏∑¥∫¥∑Ω∏Ú 

…∑ª ©∑Æ º ºø≠ –ø∞∑ªÆ ª∑≤πª¥ªπ¨· 
 ªÆ©ª≤ºª¨ ©∑Æ º ø´yª≤ æª≠Ω∏∑Ω∏¨ª¨ª≠ –ø∞∑ªÆÙ ÎÈÙÎ ≥≥ o ÙÎ≥≥ æÆ ª∑¨ ≥∑¨ 
ª∑≤ª≥ …∑Ωµª¥º´ÆΩ∏≥ª≠≠ªÆ ™±≤ ÌÔ ≥≥Ú 
Õ¨ø≤ºøÆºÊ Ÿ–ŒÛÃÔÛÎÈÛÌÔÛÈÛ Ífl

ÔÚ …∑Ωµª¥≤ Õ∑ª ª¨©ø Ô Ω≥ –ø∞∑ªÆ ™±≤ ºªÆ Œ±¥¥ª øæÚ ÿø¥¨ª≤ Õ∑ª º∑ª ‘øπª≤ 
≠¨Æø≥≥ πª©∑Ωµª¥¨Ú
ÓÚ õ∫ ∫≤ª≤ ≠∑ª ºª≤ ‹ªΩµª¥ ºª≠ ‹Æ´ΩµªÆ≠Ù ∑≤ºª≥ Õ∑ª ºª≤ ‘€ €Œ ∑≥ ‹ªΩµª¥ 
¥ª∑Ω∏¨ ≤øΩ∏ ±æª≤ ºÆÅΩµª≤Ú ‹∑ª ‹Æ´Ωµ©ø¥¶ª ©∑Æº ¶´≠ø≥≥ª≤ ≥∑¨ ºª≥ ‹ªΩµª¥ 
ø´≠ ºª≥ ‹Æ´Ωµ©ªÆµ πª∏ªæª¥¨Ú ‹ªÆ ‹ªΩµª¥ ¥ñ≠≠¨ ≠∑Ω∏ ∂ª¨¶¨ ¥ª∑Ω∏¨ Ü∫ ∫≤ª≤Ú
ÌÚ ‘ªπª≤ Õ∑ª º∑ª –ø∞∑ªÆÆ±¥¥ª ≠± ∑≤ º∑ª –ø∞∑ªÆ™±ÆÆø¨≠≥´¥ºªÙ ºø≠≠ º∑ª fl´≠Û 
≠ª≤≠ª∑¨ª ¶´≥ ‹Æ´Ωµ©ªÆµ ¶ª∑π¨Ú “´Æ º∑ª≠ª fl´yª≤≠ª∑¨ª ¥ñ≠≠¨ ≠∑Ω∏ ∑≥ ‹Æ´ΩµªÆ 
æªºÆ´Ωµª≤Ú
ÏÚ ÕΩ∏¥∑ªyª≤ Õ∑ª ºª≤ ‹ªΩµª¥ ≥∑¨ ª∑≤ª≥ µÆñ∫¨∑πª≤ ‹Æ´ΩµÚ €Æ ≠Ω∏≤ø∞∞¨ ºø≤≤ 
∏ÜÆæøÆ ª∑≤Ù ≠± ºø≠≠ Õ∑ª ∂ª¨¶¨ ºø≠ –ø∞∑ªÆ ø≤ ºªÆ flæÆª∑yµø≤¨ª øæÆª∑≠≠ª≤ µÜ≤Û 
≤ª≤Ù ±∏≤ª ºø≠≠ ≠∑Ω∏ ºªÆ ‹ªΩµª¥ ©∑ªºªÆ Ü∫ ∫≤ª¨ ´≤º ±∏≤ª ºø≠ –ø∞∑ªÆ º´Æ Ω∏

ºª≤ ‹Æ´Ωµµ±∞∫ Æ´¨≠Ω∏¨Ú 

ÔÚ

ÓÚ

ÌÚ

ÏÚ

ËÚÓ …øÆ¨´≤πÙ Œª∑≤∑π´≤π
“øΩ∏ πÆÜyªÆ ª≤ ‹Æ´Ωµ¥ª∑≠¨´≤πª≤Ù øæ∏ñ≤π∑π ™±≤ ºªÆ –ø∞∑ªÆ Ø´ø¥∑¨ñ¨ ´≤º 
©∑ºÆ∑πª≤ À≥πªæ´≤π≠ª∑∫¥Å≠≠ª≤Ù ∑≠¨ ª≠ ´≤¨ªÆ À≥≠¨ñ≤ºª≤ ≤Ü¨∑π ºª≤ ‹Æ´ΩµÛ 
µ±∞∫Ù Õª≤≠±Æ ´≤º º∑ª fl≤¨Æ∑ªæ≠©ø¥¶ª ¶´ Æª∑≤∑πª≤Ù ∑≤≠æª≠±≤ºªÆ ª ºø≤≤ ©ª≤≤ 
Õ¨ª¥¥ª≤ ≤∑Ω∏ ≥ª∏Æ ±Æºª≤¨¥∑Ω∏ πªºÆ´Ωµ¨ ©ªÆ ºª≤Ú
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Typ	opon min.

Zalecenie	
(równe podłoża i 

lekkie zbocza) Maks.
Good Year
1 Przednia oś 

900/55R32
1,9 2,1 2,2

Michelin
1 Przednia oś 

800/65R32
900/60R32
1050/50R32

1,9
2,1
2,1

2,2
2,4
2,4

2,7
2,7
2,7

2 Tylna oś 1
1050/50R32 2,2 2,5 2,7

3 Tylna oś 2
1000/50R25 1,9 2,2 2,7

Pozostałe min.
Zalecenie 
(ogólnie) maks.

4 Dodatkowa oś (opcja) – 7,5 –
5 Ogławiacz – 3,4 –

6.26 Ciśnienie w oponach

4
1

2
3

5

Regularnie sprawdzać w trakcie trwania kampanii buraczanej!
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6.27 Przygotowanie do przerwy w pracy
Maszynę euro-Tiger ustawić w miejscu, w którym nie będzie nikomu przeszkadzała 
ani zagrażała. Pamiętać o zachowaniu odpowiedniego odstępu bezpieczeństwa do 
zawieszonych w powietrzu przewodów energetycznych.
– Całkowicie opuścić wyorywacz.
– Wyłączyć silnik.
– Włączyć hamulec postojowy.
– Wyłączyć wszystkie odbiorniki prądu.
– Wyciągnąć kluczyk ze stacyjki.
– Opuścić maszynę i zamknąć kabinę kierowcy.
– Podnieść obie drabinki do wchodzenia i w razie potrzeby zabezpieczyć w taki 

sposób, aby nie mogły ich rozłożyć osoby nieupoważnione (w razie potrzeby 
zabezpieczyć zamkiem i łańcuchem).

– Wyłączyć główny wyłącznik akumulatora i wyciągnąć.
– Zabezpieczyć maszynę przed przesunięciem podkładając pod koła specjalne kliny.

Wskazówka! W razie potrzeby należy pomyśleć o dodatkowym zabezpieczeniu przed 
dziećmi.Wskazówka!
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Ostrzeżenie! W przypadku wszystkich prac konserwacyjnych istnieje ryzyko odniesienia 
poważnych i bardzo poważnych obrażeń ciała oraz ryzyko uszkodzenia maszyny. W 
żadnym wypadku nie przechodzić przez ściankę zasobnika. W trakcie przeprowadzania 
wszystkich prac konserwacyjnych należy zagwarantować, że nikt przypadkowo nie 
uruchomi silnika (wyciągnąć kluczyk ze stacyjki, zamknąć kabinę kierowcy, mieć kluczyk 
cały czas ze sobą i, jeżeli jest to możliwe, wyłączyć główny włącznik akumulatorów, 
wyciągnąć i również trzymać go przy sobie). Wykonywać tylko te prace konserwacyjne, 
do wykonania których posiada się odpowiednie kwalifikacje, przygotowanie oraz 
narzędzia. Przy wykonywaniu wszelkich prac konserwacyjnych przestrzegać wszystkich 
regionalnie obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa w celu ochrony 
zdrowia oraz środowiska naturalnego. Należy zawsze pamiętać o tym, że w przypadku 
niestosowania się do obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa, ochrony 
zdrowia czy ochrony środowiska, stwarza się niepotrzebne zagrożenie dla innych osób 
oraz otoczenia. Istnieje także możliwość utraty ochrony ubezpieczeniowej. Korzystać 
zawsze z dopuszczonych do użytkowania i bezpiecznych drabinek oraz pozostałego 
wyposażenia pomocnego przy wchodzeniu. 

7.1 Silnik
Poziom oleju w silniku sprawdzać codziennie na podstawie wskazań miarki przy 
maszynie stojącej na równym podłożu i zimnym, niepracującym silniku. Poziom oleju 
jest właściwy, kiedy mieści się między wskazaniem minimalnym i maksymalnym. W 
przypadku stwierdzenia zbyt niskiego poziomu uzupełnić go używając właściwego oleju 
silnikowego. Należy zwrócić uwagę na to, aby poziom oleju nie był zbyt wysoki. 

W dalszej części umieszczono fragmenty z instrukcji prac konserwacyjnych firmy 
DaimlerChrysler AG. Aby zachować w pełnym zakresie prawa gwarancyjne wobec 
producenta, firmy DaimlerChrysler AG, użytkownik silnika musi zapewnić terminowe i 
pełne przeprowadzanie zalecanych przez DaimlerChrysler AG prac konserwacyjnych 
przez osoby, które zostały wyraźnie upoważnione do tych prac przez DaimlerChrysler 
AG. Te osoby są zobowiązane do potwierdzenia prawidłowego i  terminowego 
przeprowadzenia prac konserwa- 
cyjnych w oryginalnych doku- 
mentach prac konserwacyjnych. 

7 Konserwacja i pielęgnacja

Ostrzeżenie!
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Oba suche filtry powietrza znajdują się w komorze silnika i są dostępne z zasobnika. 
Podczas demontażu i montażu pamiętać o zachowaniu jak największej czystości 
i właściwe osadzenie wkładów. Uszkodzone wkłady filtrów powietrza wymienić 
bezzwłocznie na nowe i nieuszkodzone.

Wkłady można wymontowywać tylko przy wyłączonym silniku.
Najbezpieczniejszą, najszybszą i najczystszą metodą konserwacji wkładów filtrujących 
polega na ich wymianie na nowe.
Elementy główne można, jak opisano poniżej, można czyścić. Ponieważ małe 
uszkodzenia są trudne do zauważenia lub też w ogóle nie można ich zauważyć, 
zaleca się użycie zupełnie nowych wkładów filtracyjnych. Producent nie ponosi 
odpowiedzialności za oczyszczone elementy i wynikłe stąd skutki.

7.1.1 Suchy filtr powietrza
Silnik jest wyposażony w dwa suche filtry powietrza składające się z głównego elementu 
filtrującego oraz naboju bezpieczeństwa. Podczas czyszczenia lub konserwacji należy 
zawsze konserwować lub wymienić jednocześnie oba główne elementy oraz oba naboje 
bezpieczeństwa. Wkłady filtrujące (elementy główne) należy wymieniać:
– raz w roku (zalecane) lub,
– kiedy na terminalu pojawi się symbol  ,
– kiedy jeden z nabojów jest uszkodzony.

Nabój bezpieczeństwa jest dostępny po wymontowaniu elementu głównego. Nabój 
chroni silnik przed zabrudzeniem w trakcie przeprowadzania konserwacji elementu 
głównego lub kiedy główny element jest uszkodzony. Naboju bezpieczeństwa nie można 
czyścić, w razie takie potrzeby, należy go wymienić najpóźniej co 2 lata.

Wskazówka! Ryzyko uszkodzenia silnika. Przy wymianie filtra pamiętać zawsze o 
zachowaniu absolutnej czystości. Nie wolno uruchamiać silnika bez zamontowanych 
elementów filtrujących.

Wskazówka!
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– Wewnętrzną stronę obudowy ostrożnie przeczyścić wilgotną ściereczką – 
szczególną uwagę zwrócić na powierzchnię uszczelniającą dla wkładu filtrującego. 
Uważać, aby na stronę czystego powietrza filtra nie przedostały się żadne 
zabrudzenia.

– Głównego elementu nie wolno myć ani szczotkować. Przy przedmuchiwaniu 
uważać, aby na wewnętrzną stronę głównego elementu nie przedostał się pył.

– Do przedmuchiwania należy użyć pistoletu na sprężone powietrze. Na pistolet 
należy nałożyć rurkę, która w dolnym końcu będzie  
zagięta pod kątem 90° (patrz rysunek).

– Taka rurka nie jest dostępna w sklepie, ale można ją bez problemu przygotować 
samemu. Rura powinna być na tyle długa, aby sięgała do samego wkładu.

– Reduktor ciśnienia ustawić na wartość maks. 5 bar i przedmuchiwać wkład do 
momentu, kiedy ze środka nie będzie się wydostawały cząsteczki pyłu. Podczas 
przedmuchiwania należy poruszać stale pistoletem w górę i w dół i ciągle obracać 
filtr.

W przypadku wymiany zabrudzonych wkładów filtra zużyte wkłady należy utylizować 
zgodnie z obowiązującymi w danym miejscu przepisami dotyczącymi ochrony 
środowiska:
– Otworzyć obudowę filtra
– Ostrożnie wyciągnąć element główny lekko go obracając z wewnętrznej rury i ułożyć 

w taki sposób, aby go nie uszkodzić. 

MANN+HUMMEL Industriefilter 7
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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 główny element otwartą stroną do obudowy. 
Nałożyć pokrywę, zwrócić przy tym uwagę na pozycję zaworu odpylającego (patrz 
rysunek). Zawór musi być skierowany do dołu (dopuszczalna jest odchyłka ± 15° od 
oznaczenia „OBEN/TOP“); w razie potrzeby zdjąć dolną część obudowy, obrócić ją i 
ponownie zamontować.

– Zamknąć zatrzaski.
– Zamknąć komorę silnika.

Należy dokładnie sprawdzić każdą fałdę przy pomocy odpowiedniej lampki. W żadnym 
wypadku nie używać uszkodzonych wkładów. Stosować wyłącznie oryginalne wkłady 
MANN- + Hummel (główny element, nr art. ROPA 301218; wkład bezpieczeństwa nr art. 
ROPA 301219). Nie wolno montować elementów filtrujących wyposażonych z płaszcz 
zewnętrzny z metalu.

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 ewentualnych uszkodzeń papierowego 
mieszka oraz gumowych uszczelek. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń (rysy, 
wyłamania, wgłębienia, itd.) należy użyć nowego wkładu. Rysy lub dziury w 
mieszku papierowym można łatwo stwierdzić prześwietlając wkład lampą (patrz 
rysunek). Dzięki temu będą widoczne również mniejsze uszkodzenia. Próbę należy 
przeprowadzać w możliwe jak najbardziej zaciemnionym pomieszczeniu, w żadnym 
wypadku bezpośrednio na słońcu lub przy świetle dziennym.

MANN+HUMMEL Industriefilter 5
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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 wkładów filtra
Elementy filtrujące należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu w pozycji stojącej 
i zabezpieczone przed kurzem i wilgocią, w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie. 
Najlepiej, kiedy elementy będą w pozycji stojącej. 
Zaleca się, aby w magazynie dla każdego elementu filtrującego znajdował się 
przynajmniej jeden element na wymianę.

Zawór odpylający
Zwory odpylające są w zasadzie bezobsługowe. Ewentualne osady kurzu można łatwo 
usunąć kilkakrotnie ściskając zawór gumowy. Zawór musi być zamontowany w taki 
sposób, aby był zawsze nie zasłonięty i o nic nie zahaczał. Uszkodzony zawór wymienić 
bezzwłocznie na nowy.

Wymiana wkładu bezpieczeństwa
Wkład bezpieczeństwa należy wymienić na nowy co piąty przegląd inspekcyjny 
głównego elementu lub najpóźniej po dwóch latach. Wkładu nie wolno czyścić ani też 
użyć go ponownie po wymontowaniu.
– Wymontować element główny w sposób opisany powyżej.
– Złapać wkład w miejscu wgłębienia i wyciągnąć.
– Wsunąć nowy wkład zabezpieczający.
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7.1.2 Wymiana oleju w silniku

Wskazówka! Używać wyłącznie dopuszczonych wysoko-obciążeniowych olejów 
silnikowych zgodnych z zakładową normą DaimlerChrysler 228.5. 
W przypadku używania biopaliwa (FAME) okres między wymianami oleju należy 
zmniejszyć z 400 do 150 godzin.

Pierwsza wymiana oleju w silniku jest konieczna po 400 godzinach pracy – w przypadku 
stosowania biopaliwa FAME (RME Biodiesel) po 150 godzinach. Pozostałe wymiany po 
400 godzinach pracy, w przypadku stosowania biopaliw FAME (RME Biodiesel) po 150 
godzinach pracy. Przy każdej wymianie oleju wymienić również filtr oleju.
Wymianę oleju należy przeprowadzać tylko przy ciepłym silniku. Przed wymianą oleju 
maszynę należy ustawić na równym podłożu i zabezpieczyć przed odjechaniem.

Uwaga! Ryzyko poparzeń! Podczas wymiany oleju w silniku nie wolno dotykać żadnych 
gorących części silnika. Nosić odpowiednie i obcisłe ubranie ochronne

Przed spuszczeniem starego oleju ustawić pod silnikiem wystarczająco duże, odporne 
na działanie oleju oraz wysokich temperatur naczynie. Odkręcić zaślepkę na zaworze 
spustowym oleju.

Wlew oleju

Miarka oleju

Filtr oleju silnikowegoZawór spustowy oleju w silniku

Uwaga!

Wskazówka!
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Napełnianie oleju silnikowego
Świeży olej należy wlewać przez wlew oleju (1). 
Ilość oleju w silniku ok. 30-38 litrów (oznaczenie min.- maks.).
Siedząc na fotelu kierowcy włączyć zapłon i na kolorowym terminalu w menu głównym 
otworzyć podmenu „Funkcje specjalne“. W wierszu poleceń „Wymiana oleju Start/Stop
aktywna“ wybrać opcję „Tak“.

Zawór odkręca się po nakręceniu na niego znajdującego się w zakresie dostawy węża 
spustowego.
Po wypłynięciu starego oleju ponownie zamknąć zawór spustowy odkręcając wąż z 
zaworu spustowy.

Wymiana wkładu filtrującego.
Odkręcić pokrywę filtru oleju przy użyciu grzechotki oraz klucza 36.
Po wypłynięciu oleju z obudowy filtra wyciągnąć pokrywę wraz wkładem.
Naciskając po bokach na dolnej krawędzi wysunąć wkład i zutylizować zgodnie z 
przepisami dotyczącymi ochrony środowiska.
Wymienić pierścień uszczelniający na przykręcanej pokrywie. Przed włożeniem nowej 
uszczelki posmarować ją olejem silnikowym.
Wsunąć nowy wkład do pokrywy i naciskając po bokach zatrzasnąć go we wnętrzu.
Nałożyć pokrywę z wkładem na obudowę filtra i dokręcić (moment dociągnięcia 40 Nm).
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Przycisk Start

Przycisk Stop

Stojąc bezpiecznie na drabince lub podeście nacisnąć jednocześnie przyciski START 
i STOP i trzymać je wciśnięte przez około 10 sekund. W tym czasie silnik kręci się 
bez obciążenia i nie odpala. Zamknąć komorę silnika. Po wyłączeniu zapłonu lub 
uruchomieniu silnika ustawienie „Wymiana oleju START/STOP aktywna“ ustawia się 
automatycznie na zapisanej wartości standardowej. Następnie siedząc w fotelu kierowcy 
uruchomić silnik i pozwolić mu popracować bez dodawania gazu przez około 5 minut. 
Następnie wyłączyć silnik.
Około 5 minut po wyłączeniu silnika sprawdzić poziom oleju na miarce. Po zebraniu się 
oleju w misce olejowej poziom oleju powinien mieścić się między oznaczeniem min/
maks na miarce. Nie wolno wlewać za dużo oleju. Sprawdzić silnik o filtr oleju pod kątem 
szczelności (kontrola wzrokowa).
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Filtr separujący: montowany tylko w maszynach przeznaczonych 
do krajów byłego ZSRR

7.1.3  Utylizowanie paliwa

Wskazówka! Ryzyko zanieczyszczenia środowiska przez wyciekające paliwo. W 
trakcie prac przy filtrze podstawić pod silnik odpowiedni pojemnik i wyciekające paliwo 
zutylizować zgodnie z przepisami.

Uwaga! Niebezpieczeństwo poparzeń w kontakcie z ropą. Przy kontakcie z olejem 
napędowym jest zabronione palenie, używanie ognia i źródeł otwartego światła, 
ponieważ paliwa są łatwo palne i opary grożą wybuchem. Pamiętać o zapewnieniu 
wystarczającej ilości świeżego powietrza w trakcie prac z paliwami. 
Ryzyko obrażeń skórnych i niebezpieczeństwo zatruć. W przypadku bezpośredniego 
kontaktu ze skórą olej napędowy może wywołać poważne obrażenia. W trakcie pracy 
z olejem napędowym nosić odpowiednie rękawice ochronne, unikać wdychania 
oparów, ponieważ może to być przyczyną zatruć. Filtr separujący: montowany tylko w 
maszynach przeznaczonych dla dawnych krajów Związku Radzieckiego.

Filtr ciśnieniowy w roboczym 
układzie hydraulicznym

Filtr separujący

Uwaga!

Wskazówka!
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Olej napędowy jest zasysany przez pompę paliwową i przechodzi przez filtr wstępnego 
oczyszczania (filtr separujący jest montowany tylko w maszynach przeznaczonych do 
krajów dawnego Związku Radzieckiego) oraz filtr Pre-Line (z wbudowanym odstojnikiem 
wody i pompką ręczną) i i przekazywany do filtra paliwa przy silniku. Filtr separujący jest 
wyposażony w bardzo duży odstojnik wody.

Wkłady filtracyjne należy czyścić lub wymieniać zgodnie z planem prac konserwacyjnych. 
Filtr paliwa znajdujący się przy silniku należy wymieniać natychmiast niezależnie  o 
czasu jego używania, jak tylko na kolorowym terminalu pojawi się symbol  .

 Jeżeli na kolorowym terminalu pojawi się z kolei symbol  to oznacza to konieczność 
oczyszczenia filtra separującego lub konieczność wymiany wkładu filtrującego w filtrze 
Pre-Line..

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

Po przeprowadzeniu wszystkich prac przy wstępnych filtrach paliwa należy odpowietrzyć 
je przy użyciu pompki ręcznej umieszczonej przy wstępnym filtrze Pre-Line.

7.1.3.1 Prace inspekcyjne przy filtrze separującym (spuszczenie wody i przepłukanie)
Spuszczanie zebranej wody jest konieczne, kiedy zbiornik wody jest pełny, kiedy istnieje 
ryzyko wystąpienia mrozów lub kiedy jest wymieniany filtr. W tym celu:
1. Wyłączyć silnik.
2. Zamknąć zawór odcinający na wejściu filtra.
3. Otworzyć śrubę odpowietrzającą na górze filtra.
4. Otworzyć zawór spustowy na dole filtra, spuścić wodę i zabrudzenia z przeźroczystej 

miseczki i zutylizować zgodnie z przepisami. Przy spuszczaniu wody następuje 
przepłukanie sitka filtrującego i tym samym jego przeczyszczenie.

5. Zamknąć zawór spustowy.
6. Zamknąć śrubę odpowietrzającą.
7. Otworzyć zawór odcinający.
8. Włączyć silnik (powietrze w filtrze jest odprowadzane do zbiornika).
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Zawór 
odcinającyZawór spustowy 

wody

Pokrywa

5. Przeczyścić wkład czystym olejem napędowym. Nie wolno stosować innego środka 
czyszczącego, ponieważ może to uszkodzić filtr.

6. Przeczyszczony wkład filtrujący ponownie włożyć do obudowy i na wkład nasunąć 
oprawę sprężyny.

6. Sprawdzić uszczelkę pokrywy i ewentualnie wymienić.
7. Napełnić maksymalnie filtr czystym olejem napędowym (krótszy czas 

odpowietrzania).
8. Nałożyć pokrywę i zwrócić na jej prawidłowe osadzenie.
9. Dokręcić śruby w pokrywie.
10. Otworzyć zawór odcinający.
11. Uruchomić silnik.

Czyszczenie wkładu filtrującego
Czyszczenie wkładu filtrującego (metalowe sitko z oczkami 60 mikronów; nr art. ROPA 
301231) w filtrze separującym jest wymagane raz w roku lub kiedy opór przy zasysaniu 
jest  za duży (na kolorowym terminalu pojawia się symbol ) i silnik wykazuje spadek 
mocy.

Wkład filtra należy czyścić w następujący sposób:
1. Wyłączyć silnik.
2. Zamknąć zawór odcinający do filtra.
3. Odkręcić śruby w pokrywie (4 sztuki) i zdjąć pokrywę.
4. Wyciągnąć obudowę ze sprężyną, wyjąć wkład.

Śruba odpowietrzającaŚruba pokrywy
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Wejście (1)

Głowica filtra (2)

Pompka ręczna (3)

Śruba odpowietrzająca (4)

Kołnierz montażowy (5)

Wyjście (7) 

wkład (8)

Zbiornik na wodę (bowl) (9)

Śruba spustowa wody (10)

Wyjście (11) 

7.1.3.2 Filtr Pre-Line (filtr wstępny)
Wymiana wkładu w filtrze Pre-Line jest wymagana raz w roku lub kiedy opór zasysania 
jest za duży (na terminalu pojawia się symbol ) i silnik wykazuje spadek mocy. Wkład 
wymienia się w następujący sposób:
1. Wyłączyć silnik.
2. Wymontować stary wkład. Stary wkład może zakleszczać się w głowicy filtra. 

Wyciągnąć przy użyciu odpowiedniego narzędzia.
3. Odkręcić miskę.
4. Stary wkład zutylizować zgodnie z miejscowymi przepisami.
5. Posmarować uszczelkę olejem.
6. Ręką wkręcić filtr, aż do momentu, kiedy uszczelka będzie przylegała.
7. Ręcznie dokręcić aż do oporu (ok. 3/4 obrotu).
8. Odpowietrzyć, do momentu, kiedy nie będzie pęcherzyków powietrza.
9. Sprawdzić szczelność (kontrola wzrokowa).
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Spuszczanie wody ze zbiornika wody (bowl)
Spuszczanie zgromadzonej wody jest konieczne, kiedy zbiornik wody jest pełny, istnieje 
ryzyko wystąpienia mrozów lub przy wymianie wkładu filtra.

1. Odkręcić śrubę spustową (2) na dnie  
zbiornika wody (1) i spuścić wodę.

2. Dokręcić śrubę spustową.

Odpowietrzanie filtra wstępnego z pompką
Odpowietrzanie filtra jest konieczne przy przeprowadzaniu prac w obszarze układu 
paliwowego lub, kiedy zbiornik paliwa został wyjeżdżony do pusta.

1. Wyłączyć silnik.
2. Odkręcić śrubę odpowietrzającą (1).
3. Pompką ręczną (2) pompować tak długo (strzałka), 

aż przy śrubie odpowietrzającej będzie wypływało  
czyste paliwo. 

4. Dokręcić ponownie śrubę odpowietrzającą.
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7.1.3.3 Mikroorganizmy w układzie paliwowym
W niektórych sytuacjach można napotkać na niewyjaśnione zapychanie się układu 
paliwowego, który jest napełniony olejem napędowym lub biopaliwem (biodiesel). Jego 
przyczyną są często mikroorganizmy.
Te mikroorganizmy (bakterie, grzyby, drożdże) mogą się bardzo mocno rozmnażać w 
korzystnych dla nich warunkach. Do ich rozwoju są potrzebne takie elementy, jak woda, 
która pojawia się w każdym zbiorniku paliwa jako kondensat, oraz ważne dla życia tych 
organizmów elementy w postaci związków chemicznych, 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 (grzyby) 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: Bodechemie 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 wejściowy paliwa przy silniku
Filtra wejściowy paliwa przy 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 należy wykonać następujące czynności:
- odstawić pojazd i wyłączyć silnik.. 

Odkręcić pokrywę (1) filtra kluczem 36.
- Wyciągnąć nieco pokrywę (1) z wkładem filtrującym z obudowy filtra i spuścić 

paliwo.
- Zdjąć pokrywę wraz z wkładem.
- Wyciągnąć wkład naciskając z boku na jego dolną krawędź.

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 (lekko posmarować olejem).
- Włożyć nowy wkład do pokrywy (1).
- Wkręcić pokrywę (1) wraz z wkładem i mocno dokręcić: 

moment dokręcania 25 Nm.
- Odpowietrzyć układ paliwowy. 

Odpowietrzanie po zatankowaniu zużytego do końca zbiornika paliwa następuje 
podczas uruchamiania silnika. W filtrze dokładnego oczyszczania odbywa się proces 
stałego odpowietrzania.  
Wstępny filtr paliwa odpowietrzyć przy pomocy pompki ręcznej.  

1
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 Do odpowietrzania układu paliwowego podczas uruchamiania silnika konieczna jest 
wystarczającą pojemność akumulatora.

 Zostawić silnik uruchomiony na około 1 minutę. W tym czasie następuje 
samoczynne odpowietrzenie układu paliwowego.

Po odpowietrzeniu:
- sprawdzić szczelność filtra paliwa.

7.1.3.5 Pozostałe prace konserwacyjne w silniku wysokoprężnym
W trakcie każdego przeglądu inspekcyjnego silnika wysokoprężnego konieczne jest 
przeprowadzenie zgodnie z zaleceniem inspekcyjnym firmy DaimlerChrysler (patrz 
zeszyt  inspekcyjny silnika) następujących czynności:
- Kontrola szczelności i stanu wszystkich przewodów i węży w silniku.
- Kontrola stanu i szczelności przewodów zasysających między filtrami powietrza oraz 

silnikiem, układem chłodzenia i układem ogrzewania.
- Sprawdzenie wszystkich przewodów i węży pod kątem ich uszkodzeń oraz 

prawidłowego ułożenia i zamocowania (bez otarć i zgodnie z przepisami).
- Sprawdzenie wszystkich obejm wężowych, połączeń kołnierzowych i kolanek 

zasysających powietrza pod kątem ich prawidłowego zamocowania.

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

Luz zaworów przy zimnym silniku:
 Zawory wlotowe 0,40 mm
 Zawory wylotowe 0,60 mm
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7.1.4 Układ chłodzenia
Wszystkie chłodnice należy regularnie sprawdzać pod kątem czystości i w razie potrzeby 
codziennie czyścić – również podczas jednej zmiany.
W przypadku, kiedy przy bardzo wysokich temperaturach zewnętrznych, następuje 
ciągłe przekraczanie maksymalnej temperatury płynu chłodzącego, należy sprawdzić 
cały układ chłodzenia pod kątem zanieczyszczeń i w razie potrzeby natychmiast 
przeczyścić.
Pamiętać zawsze, aby kratki zasysające powietrze nie były zabrudzone ani też nie były 
zaklejone liśćmi itp. Podczas czyszczenia kratek powietrza  lub chłodnic silnik należy 
wyłączyć i zabezpieczyć przed przypadkowych włączeniem (wyciągnąć kluczyk ze 
stacyjki). W przypadku problemów z jedną chłodnicą należy czyścić zawsze wszystkie 
pozostałe chłodnice.

7.1.4.1 Czyszczenie chłodnicy wody, powietrza sprężarki i oleju przekładniowego
Układ chłodzenia znajduje się po prawej stronie tylnej części komory silnika. Układ 
zamontowano przed silnikiem wysokoprężnym.

Po obustronnym złożeniu kondensatora klimatyzacji kompletny układ chłodzenia można 
czyścić sprężonym powietrzem lub wężem z wodą (w żadnym wypadku nie może to być 
myjka wysokociśnieniowa!).

Gniazdo do podłączania węża ze sprężonym powietrzem znajduje się przy prawym 
tylnym narożniku zasobnika bezpośrednio obok kotła powietrza.
Układ chłodzenia należy czyścić po pojawieniu się na kolorowym terminalu symbolu 
„Temperatura płynu chłodzącego“  . 

Chłodnica powietrza 
sprężarki

Chłodnica wody

Chłodnica oleju
pompy przekładnia rozdzielacza
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7.1.4.2 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 skóry lub wypalenia. Nigdy nie wlewać środków antykorozyjnych ani środków 
przeciw zamarzaniu do naczyń do picia lub butelek po napojach. Te środki należy 
przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Bezwzględnie stosować się do wskazówek bezpieczeństwa 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 wyraźnie są dopuszczone przez normy 
zakładowe Mercedes-Benz 325.0 lub 326.0 (patrz strona 344).

W przypadku zbyt niskiego poziomu płynu chłodzącego w zbiorniku wyrównawczym na 
kolorowym terminalu pojawia się ostrzegawczy symbol . 
Zbiornik wyrównawczy płynu chłodzącego znajduje się nad chłodnicą wody.

Ostrzeżenie! Ryzyko upadku. W trakcie napełniania płynu chłodzącego nie wolno 
wchodzić na blaszane poszycie maszyny. Nie wolno przechodzić przez ściankę 
zasobnika. Ryzyko upadku z wysokości. Do wchodzenia należy użyć bezpiecznej i 
stabilnej drabinki.

Wlew do układu chłodzenia znajduje się w górnej części obudowy chłodnicy.

Wlew do układu chłodzenia w modelu e-T V8h.

Ostrzeżenie!

Ostrzeżenie!
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Sprawdzić poziom płynu i środka antykorozyjnego/przeciw zamarzaniu, w razie potrzeby 
uzupełnić. Poziom płynu chłodzącego należy sprawdzać, kiedy jego temperatura spadła 
poniżej 50 °C.

Przed uzupełnieniem poziomu płynu należy sprawdzić poziom ochrony antykorozyjnej/
przeciw zamarzaniu.
W celu sprawdzenia poziomu płynu chłodzącego powoli i ostrożnie otworzyć korek 
wlewu do układu chłodzenia. Powoli zredukować ewentualne nadciśnienie. 
Sprawdzić środek antykorozyjny/przeciw zamarzaniu przyrządem. 
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 wartości ochrony 
przeciw zamarzaniu do -45 °C. W przypadku wyższej koncentracji pogorszeniu ulega 
odprowadzanie ciepła i ochrona przed zamarzaniem.

Poziom w układzie chłodzenia jest prawidłowy, kiedy poziom płynu chłodzącego 
dochodzi do dolnej krawędzi otworu wlewowego. 
Do uzupełniania poziomu należy używać wyłącznie przygotowanego płynu chłodzącego 
z dodatkiem 50% środka antykorozyjnego/przeciw zamarzaniu. 

Ostrzeżenie! Tak długo jak silnik jest ciepły, tak długo w układzie chłodzenia jest 
wysokie ciśnienie. Istnieje 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 spada poniżej 90 °C.

Wlew do układu chłodzenia w modelu e-T 
V8-3.

Ostrzeżenie!
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7.1.4.3 Wymiana płynu chłodzącego
Stosować wyłącznie dopuszczone przez Mercedes-Benz środki antykorozyjne/przeciw 
zamarzaniu. Płyn chłodzący należy wymieć co trzy lata. W przypadku utylizacji zużytego 
płynu należy bezwzględnie stosować się do regionalnie obowiązujących przepisów 
dotyczących ich przyjaznej dla środowiska utylizacji.

Przed wymianą płynu chłodzącego sprawdzić układ chłodzenia i ogrzewania pod kątem 
szczelności i ogólnego stanu.
- powoli otworzyć korek wlewu do układu chłodzenia, zredukować nadciśnienie i korek 

całkowicie zdjąć.

Zawór spustowy do spuszczania płynu chłodzącego znajduje się z tyłu w dolnej części 
chłodnicy.

- Przykręcić wąż odpływowy na króciec odpływowy płynu chłodzącego w chłodnicy.
- Spuścić płyn i zebrać go do odpowiedniego naczynia.
- Wlać nowy płyn w ilości 65 litrów
- Ustawić temperaturę zadaną klimatyzacji na wartość maksymalną, dzięki czemu 

otworzy się zawór regulujący ogrzewania.
- Uzupełnić płyn chłodzący w zalecanych proporcjach do dolnej krawędzi wlewu.
- Uruchomić silnik i zostawić go na około 1 minutę, zmieniając obroty.
- Sprawdzić poziom płynu chłodzącego i w razie potrzeby uzupełnić płyn, a następnie 

zamknąć układ chłodzenia. W razie potrzeby czynności powtórzyć kilkakrotnie.
- Wymianę płynu chłodzącego zależy wpisać do zeszytu prac inspekcyjnych.

Zawór spustowy 
dla płynu 
chłodzącego
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Jeżeli klimatyzacja wykazuje obniżoną wydajność, to może to mieć następujące 
przyczyny: 
– kondensator klimatyzatora jest zabrudzony.
 Pomoc: przedmuchać kondensator klimatyzatora sprężonym powietrzem (maks. 5 

bar). Przy przedmuchiwaniu uważać na to, aby nie uszkodzić lameli kondensatora.– 
układ nie jest napełniony w wystarczającym stopniu. 

 Pomoc: naprawa tylko przez personel specjalistyczny i tylko przy użyciu 
specjalnych narzędzi. Układ jest wystarczająco napełniony, kiedy we wzierniku 
osuszacza jest widoczny czynnik chłodzący nie zawierający pęcherzyków powietrza. 
Osuszacz znajduje się w komorze silnika za wspornikiem chłodnicy.

- Kratka wentylacyjna w kabinie jest zamknięta. 
Pomoc: otworzyć kratkę.

- Filtr obiegowy w kabinie zapchany. 
Pomoc: przeczyścić filtr.

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.

Kondensator klimatyzacji jest zamocowany przed chłodnicą wody. Można go czyścić 
sprężonym powietrzem {nie wolno używać myjki wysokociśnieniowej!). Kondensator 
można rozkładać do czyszczenia. W tym celu odkręcić w przedniej części ramy 
chłodnicy dwie śruby i rozłożyć kondensator.r aus.

Kondensator 
klimatyzacji	

Uwaga!
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Inspekcja raz w roku:
– zlecić kontrolę autoryzowanego warsztatu specjalistycznego i w razie potrzeby zlecić 

naprawę.
Inspekcja co dwa lata:
– zlecić wymianę czynnika chłodzącego i osuszacza (nr art. ROPA 301191) 

autoryzowanemu warsztatowi specjalistycznemu, nawet jeżeli we wzierniku 
osuszacza nie są widoczne pęcherzyki powietrza.

Wskazówka dla warsztatów specjalistycznych: 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. 2,0 kg. W układzie chłodzącym musi być w obiegu po 100 ml czynnika chłodzącego i 
10 ml oleju.

W modelach produkowanych od roku 2006 do czynnika chłodzącego ROPA jes 
dodawany środek fluoroscencyjny. Dzięki temu w szybki i łatwy sposób można stwierdzić 
ewentualne nieszczelności w układzie klimatyzacji.

Wskazówka!
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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 bezwzględnie codziennie sprawdzać. Poziom 
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.

Otwór wlewowy

Wziernik

Zawór spustowy PVG 
(przekł.rozdz.pompy)
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Pierwsza wymiana oleju po 50 godzinach pracy, druga wymiana oleju jest konieczna po 
400 godzinach pracy. Następnie wymiany należy dokonywać raz w roku.
W przypadku każdej wymiany oleju wymieniać należy filtr zasysający w przekładni. Przy 
wymianie oleju i filtru należy postępować w następujący sposób:
– Otworzyć zaślepkę w zaworze spustowym w przekładni rozdzielacza pompy.
– Wkręcić na zawór znajdujący się w zakresie dostawy wąż spustowy. Zawór otwiera 

się i stary olej wypływa z przekładni.

– Odkręcić nakrętkę węża ssącego. Do tego jest potrzebny płaski klucz 32.
– Odkręcić złączkę na kołnierzu filtra. Wystarczy ją tylko poluzować. W żadnym 

wypadku nie odkręcać do końca. Do tego jest potrzebny płaski klucz 36.
– Wykręcić 4 śruby przy podłączeniu filtra (6 mm) i wyciągnąć wkład.
– Wymienić wkład na nowy. Podczas montażu użyć nowej uszczelki papierowej i 

przed jej montażem zwilżyć ją olejem.
– Ponownie dokręcić kołnierz i przewód wężowy.
– Odkręcić ponownie wąż spustowy oleju i nakręcić zaślepkę.
– Otworzyć śrubę wlewu oleju i napełniać przekładnię do momentu, kiedy poziom oleju 

osiągnie górny zakres wziernika.

Zalecane rodzaje olejów: ESSO ATF D 21611
Ilość: ok. 12,5 litrów

Podłączenie filtru

Zawór spustowy 
oleju w przekładni
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– Uruchomić silnik i obserwować wskazania na kolorowym terminalu. Symbol 
ostrzegawczy  musi zniknąć w przeciągu 10 sekund.

– Odczekać przynajmniej 10 minut i ponownie sprawdzić poziom oleju – w sposób 
opisany powyżej

– w razie potrzeby uzupełnić poziom.

7.4 Układ hydrauliczny

Niebezpieczeństwo! Zbiorniki ciśnieniowe w układzie hydraulicznym znajdują się stale 
pod wysokim ciśnieniem wewnętrznym, nawet kiedy w pozostałych częściach układu 
hydraulicznego ciśnienie zostało zredukowane do 0. Wszelkie prace przy zbiornikach 
ciśnieniowych mogą wykonywać wyłącznie odpowiednio przeszkolone osoby, które są 
zaznajomione z obchodzeniem się ze zbiornikami tego typu. W przypadku wszystkich 
prac w układzie hydraulicznym lub przy zbiornikach ciśnieniowych należy wcześniej 
zredukować ciśnienie w układzie do 0. Prace w układzie hydraulicznym mogą 
wykonywać wyłącznie osoby zaznajomione ze szczególnymi ryzykami i zagrożeniami 
występującymi podczas pracy w układach hydraulicznych.

Zbiornik ciśnieniowy w układzie hamulcowym.

Zbiornik ciśnieniowy  regulacji obciążenia osi

Niebez-	
pieczeństwo!
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Chłodnica oleju hydraulicznego

Należy pamiętać, że zabrudzona chłodnica wyraźnie obniża wydajność chłodzenia,. 
Obniża to możliwości maszyny i tym samym wydajność w trakcie wyorywania. W razie 
potrzeby chłodnicę oleju hydraulicznego należy czyścić kilkakrotnie w trakcie zmiany. 
Jeżeli olej hydrauliczny osiąga zbyt wysoką temperaturę, należy wyłączyć silnik i 
spróbować ustalić przyczynę. Najczęstszą przyczyną jest zanieczyszczenie chłodnicy 
oleju hydraulicznego. Przy pracach w dużym zapyleniu należy czyścić łopaty wentylatora 
oraz piastę ręcznie od tyłu (np. opukując odpowiednim kawałkiem drewna).

Przewody wężowe w układzie hydraulicznym należy regularnie sprawdzać pod kątek 
oznak starzenia się i ewentualnych uszkodzeń! Uszkodzone lub stare przewody 
należy bezzwłocznie wymienić na nowe. Przy wymianie stosować wyłącznie przewody 
odpowiadające technicznych specyfikacjom oryginalnego przewodu wężowego!
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Ostrzeżenie! Ryzyko poparzenia! Wszystkie chłodnice są gorące w trakcie pracy. 
Ubierać rękawice ochronne! Przed przystąpieniem do wszelkich prac w układach 
chłodzenia maszynę należy wcześniej odpowiednio schłodzić!

7.4.1 Zbiornik oleju hydraulicznego

Uwaga! Ryzyko upadku. Podczas prac inspekcyjnych i konserwacyjnych przy zbiorniku 
oleju hydraulicznego należy korzystać ze stabilnej i bezpiecznej drabiny. W żadnym 
wypadku nie wolno przechodzić przez ściankę zasobnika i wchodzić na dach komory 
silnika.

Zbiornik oleju hydraulicznego znajduje się z tyłu pojazdu po lewej stronie na komorze 
silnika. Poziom oleju hydraulicznego należy codziennie sprawdzać przed każdym 
uruchomieniem maszyny. Poziom oleju i jego temperaturę można odczytywać na 
wzierniku (po lewej stronie zbiornika oleju hydraulicznego). Wskazania poziomu powinny 
mieścić się zawsze w obszarze między środkiem wziernika i jego górną krawędzią. 
Pamiętać o zachowywaniu właściwego poziomu oleju w zbiorniku hydraulicznym. 
W trakcie wszystkich prac w układzie hydraulicznym pamiętać o zachowaniu jak 
największej czystości. Pamiętać o tym, aby nie mieszać ze sobą różnych rodzajów oleju 
hydraulicznego.

Rozłożyć taśmę wyładowczą i otworzyć pokrywę ochronną w tylnej ściance zasobnika.
W celu napełnienia oleju hydraulicznego należy odkręcić czarny korek (głowica 
wentylacyjna).
Przy otwieraniu korka w zbiorniku można czasem usłyszeć charakterystyczne syczenie, 
które jest normalnym objawem.

Filtr napełniający i wentylacyjny zapewnia wymaganą kompensację powietrza w 
przypadku zmian poziomu oleju (np. spowodowaną temperaturą oleju). Filtr należy 
wymieniać w przypadku stwierdzenia jego zabrudzenia, jednak nie rzadziej niż co 2 lata.

Wziernik 
poziomu oleju
+ temp.

Filtr napełniający 	
i wentylacyjny

Ostrzeżenie!

Uwaga!
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7.4.1.1 Wymiana oleju hydraulicznego

W przypadku używania pompy próżniowej podciśnienie ustawić na wartość nie większą 
niż 0,2 bar.

Olej hydrauliczny należy wymieniać raz w roku – najlepiej na krótko przed rozpoczęciem 
sezonu. Do wymiany należy przygotować wystarczająco pojemną beczkę. Przy 
wymianie oleju hydraulicznego należy użyć znajdującego się w zakresie dostawy 
węża spustowego, który wkręca się na zawór umieszczony na dnie zbiornika oleju 
hydraulicznego. Zawór otwiera się i stary olej wypływa ze zbiornika. Zawór jest również 
dostępny z komory silnika.

Dopuszczone rodzaje olejów: olej hydrauliczny HVLP 46 zgodny z DIN 51524, część 3, 	
 W żądnym wypadku nie stosować normalnych olejów 	
 HLP
Ilość: ok. 220 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.
– Przed wymianą świeżego oleju hydraulicznego wymienić wszystkie filtry w układzie 

hydraulicznym. Filtry są jednorazowe i nie wolno ich czyścić. Czyszczenie prowadzi 
do ich uszkodzenia. W efekcie mogłoby dojść do poważnego uszkodzenia układu 
hydraulicznego.

– Układ hydrauliczny należy napełniać wyłącznie dopuszczonym olejem 
hydraulicznym.

Co dwa lata należy sprawdzać sita zasysające znajdujące się wewnątrz zbiornika 
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 oczyścić.

Sito zasysające wewnątrz zbiornika oleju hydraulicznego

Korek wlewu z wbudowanym filtrem 
wentylacyjnym

Filtr zwrotny 
zasysającyFiltr zwrotny

Metalowa pokrywa
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7.4.1.2 Układ hydrauliczny: Wymiana filtra zwrotnego i elementów filtra zwrotnego 
zasysającego
W korku zbiornika oleju hydraulicznego znajduje się filtr zwrotny oraz filtr zwrotny 
zasysający. 

Podczas wymiany elementów filtrujących, podobnie jak w przypadku wszystkich prac 
w układzie hydraulicznym, należy zachować jak największą czystość. Zwrócić uwagę 
na to, aby nie uszkodzić pierścieni samouszczelniających w obudowie filtra ani też ich 
nie zabrudzić. Przed otwarciem obudowy filtra pamiętać o zredukowaniu ciśnienia w 
układzie hydraulicznym do 0.

Pierwsza wymiana wszystkich elementów filtrujących jest konieczna po 50 godzinach 
roboczych, następna raz w roku.
W celu wymiany obu elementów filtrujących w zbiorniku oleju hydraulicznego należy 
odkręcić pokrywę danego filtra. Następnie wymienić elementy filtrujące i ponownie 
przykręcić pokrywę.
Moment dokręcania zakrętek mocujących obu filtrów wynosi 45 Nm.

Filtr ssący zwrotny
Filtr zwrotny
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7.4.2 Filtr ciśnieniowy
Z przodu po lewej stronie przy przegubie znajduje się mały filtr ciśnieniowy, a z tyłu, na 
tylnej ściance skrzynki rozdzielczej silnika, umieszczono duży filtr ciśnieniowy. 

Konserwacja  filtra ciśnieniowego w roboczym układzie hydraulicznym	
Filtr ciśnieniowy roboczego układu hydraulicznego znajduje się z tyłu maszyny, z tyłu 
skrzynki załączającej silnika.
Oprócz odpornego na działanie olejów i wystarczająco dużego naczynia będzie 
potrzebny klucz oczkowy lub płaski 32.
Element filtrujący należy wymieniać raz w roku.

Wymiana filtra
1. Wyłączyć silnik.
2. Odkręcić obudowę filtra. Spuścić olej do odpowiedniego naczynia i oczyścić lub 

zutylizować zgodnie z przepisami o ochronie środowiska.
3. Zdjąć element filtrujący z gniazda mocującego. Sprawdzić powierzchnię elementu 

pod kątem resztek brudu i większych cząsteczek. Mogą one wskazywać na 
uszkodzenia elementów filtra.

4. Wymienić element filtrujący.
5. Przeczyścić obudowę.
6. Sprawdzić filtr pod kątem mechanicznych uszkodzeń, w szczególności sprawdzić 

powierzchnie uszczelniające i gwint.
7. Wymienić pierścień samouszczelniający na obudowie filtra. Brud lub niepełne 

zredukowanie ciśnienia podczas montażu może prowadzić do zakleszczania gwintu 
do wkręcania na obudowie filtra.

Filtr ciśnieniowy roboczego ukł.
hydraul.

Filtr ciśn. kierowania przednią osią
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Montaż elementów filtra
1. W razie potrzeby zwilżyć gwint i powierzchnie uszczelniające na obudowie filtra oraz 

pierścień samouszczelniający na obudowie czystym olejem hydraulicznym.
2. Zamontować nowy element (nr art. ROPA 270430).
3. Ostrożnie zamontować element filtrujący na gnieździe mocującym.
4. Wkręcić obudowę filtra aż do oporu.
5. Obrócić obudowę o jedną szóstą obrotu.
6. Uruchomić silnik i np. podnieść do oporu trójpunkt, sprawdzić filtr pod kątem 

nieszczelności..

Wskazówka! Elementy filtra należy utylizować zgodnie z regionalnymi normami 
dotyczącymi ochrony środowiska!

Filtr ciśnieniowy dla sterowania osią przednią na przegubie z przodu po lewej stronie 
Demontaż elementu odbywa się w sposób opisany w podrozdziale „Wymiana filtra w 
roboczym układzie hydraulicznym“. Do przeprowadzenia wymiany jest potrzebny klucz 
pierścieniowy lub płaski 24..

7.5 Mechaniczny napęd do trzech osi kierowanych

7.5.1 Wały przegubowe z przekładni rozdzielacza do osi kierowanych 
Wszystkie wały przegubowe znajdujące się w kombajnie euro-Tiger należy smarować po 
każdych 200 godzinach pracy.

Niebezpieczeństwo! Zagrożenie życia przez obracające się elementy maszyny. W 
trakcie pracy silnika obracające się wały przegubowe mogą wciągnąć części ciała lub 
odzieży do maszyny. Przed przystąpieniem do prac związanych ze smarowaniem należy 
maszynę zatrzymać i wyłączyć silnik. Zabezpieczyć maszynę przed przypadkowym 
uruchomieniem silnika.

Niebez-	
pieczeństwo!

Wskazówka!
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W każdym przegubie prostym jest umieszczony grzybek smarujący. W każdym 
przegubie podwójnym znajdują się dwa grzybki smarujące. W każdym przegubie 
podwójnym należy posmarować dwa grzybki.

7.5.2 Konserwacja przegubów krzyżakowych w osiach
Przeguby krzyżakowe wałów z przegubami podwójnymi umieszczone w wahaczach 
osi trzech osi kierowanych należy smarować co 200 godzin pracy. Każdy przegub 
krzyżakowy posiada dwa grzybki smarujące, które należy również smarować.

7.6 Skrzynka przekładniowa
Przy pomocy tej przekładni włącza się tryby pracy „Żółw“ i „Zając“ oraz napęd 
wszystkich kół.
Poziom oleju w przekładni należy sprawdzać raz w tygodniu. Kontrola odbywa się przez 
śrubę kontrolną. Śruba znajduje się z przodu przekładni, obok przystawki odbioru mocy  
dla wału Kardana. Poziom oleju jest prawidłowy, kiedy lustro oleju sięga dolnej krawędzi 
śruby kontrolnej.

Przekładnia serii e-T V8-3.

Śruba do kontroli oleju (3)

1

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

Uwaga! Ryzyko poparzenia. Zagrożenie gorącym olejem! Olej w przekładni może 
mieć bardzo wysoką temperaturę w pewnych warunkach. Podczas wymiany oleju w 
przekładni mieć zawsze ubrane rękawice i odpowiednie ubranie ochronne.

Podczas wymiany oleju należy postępować następująco::
– Podstawić wystarczająco duży pojemnik do zebrania oleju.
– Odkręcić śrubę spustową oleju (2) (śruba znajduje się w lewym dolnym narożniku 

obudowy przekładni), stary olej wypływa z przekładni.
– Przeczyścić namagnesowaną śrubę spustową z opiłków metalu. Śrubę ponownie 

włożyć i dokręcić.
– Odkręcić śrubę wlewową oleju (1) oraz śrubę do kontroli poziomu (3) i przez otwór 

wlewać świeży olej przy pomocy odpowiedniej pompki olejowej do momentu , kiedy 
poziom oleju do zejdzie do dolnej krawędzi otworu kontrolnego.

– Ponownie wkręcić śrubę wlewową oraz śrubę do kontroli poziomu.

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. 8 litrów

7.7 Osie

7.7.1 Przekładnia planetarna (dotyczy wszystkich trzech osi)
Pierwszą wymianę oleju należy przeprowadzić po pierwszych 50 godzin pracyach. 
Następna wymiana raz w roku.
Kombajn euro-Tiger ustawić w taki sposób, aby koła były ustawione jak na rysunku.

Uwaga! Ryzyko obrażeń. Przed wymianą oleju w poszczególnych przekładniach 
planetarnych należy zatrzymać kombajn i wyłączyć silnik. Zabezpieczyć 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 
ciśnieniem. W trakcie wymiany oleju w przekładniach planetarnych nosić zawsze 
rękawice ochronne i odpowiednie ubranie ochronne. Zawsze w pierwszej kolejności 
ostrożnie odkręcić śrubę wlewową, co pozwoli na bezpieczne zredukowanie ciśnienia.

Uwaga!

Uwaga!
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– Podstawić wystarczająco duże naczynie pod przekładnią.
– Otworzyć śrubę spustową oleju (2) i śrubę do kontroli poziomu i spuścić stary olej.
– Ponownie wkręcić śrubę spustową.
– Napełnić przekładnię przy użyciu dostarczonego z maszyną napełniacza olejowego 

do momentu, kiedy poziom oleju dojdzie do dolnej krawędzi otworu wlewowego.
– Ponownie wkręcić śrubę do kontroli poziomu oleju.

Wskazówka! Do napełniania oleju należy używać specjalnego napełniacza ROPA 
(narzędzie specjalistyczne ROPA, nr art. 018143). Przy użyciu tego narzędzia wlewa się 
w prosty sposób odpowiednią ilość oleju.

Zalecany olej przekładniowy: Hipoidalny olej przekładniowy zgodny z API GL 5 
SAE 85W-90
Ilość: w przekładni planetarnej osi przedniej i 1 osi tylnej po 9,2 litra
Ilość: w przekładni planetarnej 2 osi tylnej: ok. 3,5 litra

Przednia i 1 
tylna oś

2

Poziom oleju

1

1

2 tylna oś
2

Podczas wymiany oleju należy postępować w sposób następujący:
– Olej należy wymieniać tylko wtedy, kiedy przekładnia jest ciepła. Ustawić maszynę 

na równym podłożu. Śruba do kontroli poziomu oleju („Oil Level“) (1) jest w pozycji 
poziomej (patrz rysunek)..

Wskazówka!
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7.7.2 Przekładnia wyrównawcza osi tylnych
Pierwsza wymiana oleju jest wymagana po pierwszych 50 godzinach pracy, następne 
wymiany raz w roku.

Ryzyko obrażeń! Ryzyko odniesienia obrażeń. Przed wymianą oleju należy zatrzymać 
maszynę i wyłączyć silnik. Zabezpieczyć przed przypadkowym uruchomieniem silnika. 
Wszystkie prace konserwacyjne i naprawy mogą wykonywać wyłącznie odpowiednio 
przeszkolone osoby. 

Przekładnia wyrównawcza przy tylnych osiach:
Przy wymianie oleju należy postępować w następujący sposób:
– Olej należy wymieniać tylko przy ciepłej przekładni.
– Podstawić pod przekładnią odpowiednio duże naczynie. 

Odkręcić śrubę spustową oleju w przekładni wyrównawczej (przekładnia różnicowa). 
Śruba znajduje się na dole, w najniższym miejscu obudowy osi. 

– Odkręcić śrubę do kontroli poziomu oleju i odczekać do momentu całkowitego 
spuszczenia oleju.

– Ponownie wkręcić śrubę spustową.
– Przez otwór wlewowy wlewać olej do momentu, kiedy poziom oleju dojdzie do dolnej 

krawędzi otworu wlewowego.
– Ponownie wkręcić śrubę do kontroli poziomu oleju.

Zalecany olej przekładniowy: Hipoidalny olej przekładniowy zgodny z API GL 5 
SAE 85W-90
Ilości: przekładnia wyrównawcza 1 tylnej osi ok. 20 litrów
  przekładnia 2 osi tylnej ok. 18 litrów

2 oś tylna

Śruba wlewowa i do kontroli 
poziomu oleju

Przekładnia wyrównawcza

Śruba spustowa; widok z dołu.

Uwaga!
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Przekładnia przystawkowa przy pierwszej osi tylnej
Do przekładni wyrównawczej pierwszej osi tylnej jest przykręcona przekładnia 
przystawkowa z własnym zapasem oleju.
Olej wymienia się w sposób opisany w przypadku przekładni wyrównawczych. 
Śruba spustowa znajduje się z przodu dolnej części przekładni przystawkowej, śruba 
wlewu oleju oraz jego kontroli (jedna śruba) znajduje się po prawej stronie przekładni 
przystawkowej. Olej należy wlewać do momentu, kiedy poziom oleju dojdzie do środka 
wziernika.

Zalecany olej przekładniowy: Hipoidalny olej przekładniowy zgodny z API GL 5 
SAE 85W-90
Ilość: przekładnia przystawkowa 1 osi tylnej:  ok. 2,5 litrów

Przekładnia przystawkowa wersja II

Przekładnia przystawkowa wersja I

Wziernik

Śruba spustowa

Wziernik i 
poziom oleju	
Tylko przekł.
przyst.

Przekładnia 	
przystawkowa
1 osi tylnej

Śruba wlew. -i kontroli 
poziomu
Tylko przekł.wyr. 
(poziom oleju)

Przekł.wyrówn.

Śruba wlewu

Śruba spustowa
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7.7.3 Przekładnia wyrównawcza osi przedniej (oś portalowa)
Pierwsza wymiana oleju jest wymagana po pierwszych 50 godzinach pracy. Następne 
wymiany należy przeprowadzać raz w roku.

Uwaga! Ryzyko odniesienia obrażeń. Przed wymianą oleju zatrzymać maszynę i 
wyłączyć silnik. Zabezpieczyć silnik przed przypadkowym uruchomieniem. Wszystkie 
prace konserwacyjne i naprawcze mogą przeprowadzać wyłącznie odpowiednio 
przeszkolone osoby.  

Przekładnia wyrówn.osi portalowej

Podczas wymiany oleju należy postępować w następujący sposób:
– Olej wymieniać tylko przy ciepłej przekładni.
– Pod przekładnia ustawić wystarczające duże naczynie. 

Odkręcić śrubę spustową przekładni wyrównawczej (przekładnia różnicowa). Śruba 
znajduje się na dole, w najniższym miejscu obudowy osi.

– Odkręcić śrubę do kontroli poziomu oleju i odczekać do momentu spłynięcia całego 
oleju.

– Ponownie wkręcić śrubę spustową.
– Do otworu wlewowego nalewać olej do momentu, kiedy poziom oleju dojdzie 

do dolnej krawędzi otworu. Otwór wlewowy znajduje się z tyłu po prawej stronie 
przedniej osi. Ewentualnie można skorzystać z otworu wlewowego po lewej 
przedniej stronie..

– Ponownie wkręcić śrubę do kontroli poziomu.
Zalecany olej przekładniowy: hipoidalny olej przekładniowy zgodny z API GL 5 
SAE 85W-90 LS
ilość: przekładnia wyrównawcza osi portalowej: ok. 23 litrów

W przypadku tej przekładni wyrównawczej z uwagi na zamontowany hamulec 
lamelkowy zalecany jest olej o szczególnie dobrej jakości. Należy używać wyłącznie 
olejów z dodatkami LS (LS = Limited Slip).

Śruba 
spustowa Śruba wlewu o do 

kontroli

Uwaga!
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7.7.4 Napędy portalowe osi przedniej

Uwaga! Ryzyko odniesienia obrażeń. Przed wymianą oleju zatrzymać maszynę 
iwyłączyć silnik. Zabezpieczyć maszynę przed przypadkowym uruchomieniem. 
Wszystkie prace konserwacyjne i naprawy mogą przeprowadzać wyłącznie odpowiednio 
przeszkolone osoby.

Podczas wymiany oleju należy postępować w następujący sposób:
– Olej wymieniać wyłącznie przy ciepłej przekładni.
– Podstawić pod przekładnią odpowiednio duże naczynie. 

Odkręcić śrubę spustową danej przekładni portalowej. Śruba znajduje się na dnie 
przekładni portalowej. 

– Otworzyć jedną z obu śrub wlewowych i odczekać do momentu, kiedy stary olej 
wypłynie całkowicie z przekładni.

– Wkręcić śrubę spustową.
– Przez otwór wlewowy nalewać świeży olej do momentu, kiedy poziom oleju dojdzie 

do dolnej krawędzi otworu.
– Ponownie wkręcić śrubę wlewu oleju.

Zalecany olej przekładniowy: hipoidalny olej przekładniowy zgodny z API GL 5 
SAE 85W-90
Ilości: napędy portalowe osi przedniej: po ok. 9,0 litrów 

Śruba wlewu 	
+ kontroli

Śruba 
spustowa oleju

Uwaga!
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7.8 Układ pneumatyczny
W przypadku układu pneumatycznego prace inspekcyjne są konieczne wyłącznie 
przy kotle powietrza. Kompresor i pozostała część układu jest bezobsługowa. Z kotła 
powietrza należy spuszczać co 100 godzin pracy zebraną wodę. W przypadku, kiedy 
maszyną będzie nieużywana przez dłuższy czas (ponad 1 tydzień), należy również 
spuścić wodę z kotła.

Zawór spustowy wody
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7.9 Ogławiacz i wyorywacz

Ostrzeżenie! W przypadku wszystkich prac przy podniesionym wyorywaczu istnieje 
niebezpieczeństwo, że wyorywacz i ogławiacz mogą nagle opaść w dół. Osoby 
znajdujące się w tym obszarze są narażone na odniesienie poważnych obrażeń. 
Przed przystąpieniem do pracy wyorywacz należy całkowicie podnieść, oprzeć na 
wystarczająco wytrzymałym materiale i dodatkowo zabezpieczyć dwoma łańcuchami 
zabezpieczającymi. Stosować się do obowiązujących przepisów odnośnie bezpiecznej 
pracy oraz ochrony zdrowia podczas prac pod podniesionymi ciężarami. Podczas prac 
pod ogławiaczem należy ustawić go w pozycji konserwacyjnej i zabezpieczyć wkładając 
dwa bolce zabezpieczające.

Ogławiacz w ustawieniu konserwacyjnym; wersja od modelu 06-‘

Ostrzeżenie!
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7.9.1.1 Ustawianie ogławiacza w pozycji konserwacyjnej 

Podnieść czujniki liści do góry i zabezpieczyć hakami zabezpieczającymi, ponieważ w 
przeciwnym wypadku może dojść do poważnych uszkodzeń kabiny.

W celu ustawienia ogławiacza w pozycji  konserwacyjnej należy nacisnąć klawisze 
umieszczone w kabinie lub przy wyorywaczu w sposób opisany w dalszej części opisu.

7.9.1 Ogławiacz 

Ostrzeżenie! Ryzyko bardzo poważnych obrażeń podczas pracy przy podniesionym 
ogławiaczu. Zaraz po podniesieniu ogławiacza do góry w celu przeprowadzenia prac 
konserwacyjnych należy bezzwłocznie wsunąć oba sworznie zabezpieczające. Jeżeli 
to polecenie nie zostanie wykonane, to może dojść do niespodziewanego opadnięcia 
ogławiacza, co stwarza poważne zagrożenie dla osób przebywających między 
wyorywaczem i ogławiaczem. Stosować się do obowiązujących przepisów dotyczących 
bezpiecznej pracy oraz ochrony zdrowia podczas prac przy podniesionych ciężarach. 
Przed przystąpieniem do prac wyłączyć silnik oraz zapłon, wyciągnąć klucz i zamknąć 
kabinę kierowcy. W trakcie prac klucz należy przechować u odpowiedzialnej i godnej 
zaufania osoby (lub też nosić przy sobie).

Nacisnąć klawisz pozycji konserwacyjnej i jednocześnie nacisnąć klawisz  
(podnoszenie ogławiacza) i klawisz  w celu opuszczenia.

Klawisz  = ogławiacz do góry
Klawisz  = ogławiacz w dół

Wybrać klawisz pozycji 
konserwacyjnej

Ostrzeżenie!
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Wyciągnąć ze sworzni (2) z lewej i prawej strony sprężynowe zatyczki.  Wyciągnąć 
także sworznie (2) i te elementy przechować.

3
4

Klawisz na panelu obsługi I naciskać do momentu, kiedy dźwignia (3) wychyli się 
całkowicie do przodu do oporu w kierunku strzałki. Włożyć po lewej i prawej stronie 
sworznie (4) i zabezpieczyć zatyczkami sprężynowymi.

2

3

Ustawianie w pozycji konserwacyjnej dla modelu 05-*
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Opuścić ogławiacz na tyle (w tym celu nacisną klawisz ), aby móc wyciągnąć tylne 
dolne sworznie (7).

Podnieść nieco ogławiacz, w tym celu nacisnąć klawisz .  
Następnie wyciągnąć przednie dolne sworznie (6).

6

7
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Podnieść ogławiacz tak, aby znalazł się zupełnie na górze w pozycji konserwacyjnej. W 
tym celu nacisnąć klawisz .

Natychmiast włożyć sworznie zabezpieczające (1) po lewej i prawej stronie wsuwając je 
od zewnątrz do środka i zabezpieczyć obracając.

Sworzeń zabezpieczający włożony; widok z przodu.

1
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Ustawienie w pozycji konserwacyjnej od numeru seryjnego 06-***
Naciskając klawisz  na panelu obsługi I podnieść ogławiacz zupełnie do góry. 
Wyciągnąć sworznie zabezpieczające z pozycji przechowania.
Wsunąć je jak pokazano na rysunku do wspornika pantografu i zabezpieczyć zatyczkami 
sprężynowymi.

Sworzeń zabezpieczający włożony

Sworzeń zabezpieczający w pozycji przechowania.
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Składanie ogławiacza z pozycji konserwacyjnej odbywa się w odwrotnej kolejności do 
czynności opisanych powyżej.

Wskazówka! Dotyczy tylko numeru seryjnego 05-***: Po przestawieniu ogławiacza z 
pozycji konserwacyjnej do pozycji roboczej, należy dźwignię (1) przesunąć tak, aby 
można było włożyć sworzeń (2), jak pokazano na poniższym rysunku. W przypadku nie 
wykonania tego polecenia funkcja odciążenia ogławiacza nie będzie aktywna.

7.9.1.2 Przestawienie ogławiacza z pozycji konserwacyjnej do pozycji roboczej

Ostrzeżenie! Ryzyko odniesienia śmiertelnych obrażeń przez opadające elementy 
maszyny. Przed opuszczeniem ogławiacza należy sprawdzić, czy w obszarze 
wychylenia ogławiacza nie przebywają osoby trzecie, które mogłyby odnieść śmiertelne 
obrażenia wskutek niespodziewanego opadnięcia ogławiacza.

1 2

Od typoszeregu 06-***
Przestawianie z pozycji konserwacyjnej odbywa się w odwrotnej kolejności. 
Jednak przed przestawieniem do pozycji wyorywania należy upewnić się, czy haki 
podtrzymujące (F) nie zostały złożone. W przypadku pozycji do wyorywania haki 
podtrzymujące muszą bezwzględnie przylegać do sworznia przeciwstawnego (G).

G F

Tylko typoszereg 05-***

Wskazówka!

Ostrzeżenie!
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7.9.1.3	 Ustawianie czujnika rzędów (kod menu 3202001)
Przed rozpoczęciem każdego sezonu żniwnego należy sprawdzić ustawienie czujnika 
rzędów w sposób opisany poniżej i w razie potrzeby dokonać odpowiednich zmian:
Do tej czynności są potrzebne 2 osoby. Jedna osoba porusza czujnikiem rzędów, druga 
osoba odczytuje wartości wyświetlane na kolorowym terminalu (1).
– Włączyć zapłon, ale nie uruchamiać silnika.
– Na kolorowym terminalu wywołać menu „Serwis“, podmenu „Diagnoza“, podmenu 

„Wejścia analogowo“.

2

Na terminalu muszą pojawić się następujące wartości:
 Lewa strona: 795 ± 5
 Środek: 475 ± 5
 Prawa strona: 155 ± 5

Jeżeli te wartości nie pojawią się, to oznacza to konieczność ustawienia pozycji 
środkowej przy pomocy ustawienia podstawowego drążka. 
Od numeru seryjnego 06-*** prawidłowe wartości dla lewej lub prawej strony ustawia się 
obracając śrubami ograniczającymi (2) w lewo lub w prawo, tak aby wartości dla lewej i 
prawej pozycji granicznej znalazły się w zakresie normy. Następnie umieścić czujnik w 
pozycji środkowej i odczytać wartość wyświetloną na terminalu.

1
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1

7.9.1.4 Koła bieżne ogławiacza

1

2

3

Luz osiowy drążków kół przy kołach kopiujących należy w razie potrzeby ustawić w 
następujący sposób:
- Wykręcić gwintowany sworzeń (1) przy pomocy klucza imbusowego i schować.
- Nakrętkę nastawczą (2) ustawić tak, aby przylegała ona osiowo do grupy tulejki 

mosiężnej. Następnie wkręcić nakrętkę nastawczą (2), tak aby można było wkręcić 
gwintowany sworzeń (1) do następnego rowka (3).
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Walec ogławiacza w modelu PBSh.

7.9.1.5 Walec ogławiacza

Noże ogławiacza i oczka zaciskowe w modelu 
PISh.

Po pierwszych 10 godzinach pracy wyorywacza należy sprawdzić wszystkie śruby 
oczek zaciskowych na walcu ogławiacza pod kątem ich dokręcenia i w razie potrzeby 
dokręcić!

i PBSh
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Aby zapewnić spokojną pracę i maksymalnie zwiększyć żywotność, kompletny 
walec ogławiacza został przed zamontowaniem dokładnie wyważony. W przypadku 
konieczności zamontowania nowego noża ogławiacza należy dopasować go do już 
zamontowanych noży, co pozwoli uniknąć efektu bicia walca.

Oryginalna średnica nowego walca z nożami wynosi w modelu 20 mm i w modelu 
PISh 22 mm. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak zużycia stary wałek należy 
wymienić na nowy oryginalny. Element należy regularnie kontrolować wzrokowo pod 
kątem zużycia. Zużyty wałek z nożami wolno zastępować ze względów bezpieczeństwa 
WYŁĄCZNIE oryginalną częścią ROPA. Niewyważenie walca ogławiacza jest przyczyną 
pękania i odłamywania się wszystkich część ogławiacza.

Niebezpieczeństwo! Wyrzucane noże ogławiacza stanowią bardzo duże zagrożenie 
życia dla wszystkich osób znajdujących się pobliżu ogławiacza.

7.9.1.6 Dogławiacz

Ostrzeżenie! Ryzyko bardzo poważnych obrażeń w trakcie pracy przy podniesionym 
ogławiaczu. W przypadku podniesienia ogławiacza do góry do pozycji konserwacyjnej 
należy NATYCHMIAST włożyć oba sworznie zabezpieczające. Jeżeli to nie nastąpi, to 
ogławiacz może niespodziewanie opaść w dół stwarzając tym samym zagrożenie dla 
wszystkich osób znajdujących się w obszarze między wyorywaczem i ogławiaczem. 
Przestrzegać obowiązujących przepisów odnośnie bezpiecznej pracy i ochrony zdrowia 
w trakcie wszystkich prac pod podniesionymi ciężarami. Przed rozpoczęciem pracy 
wyłączyć silnik oraz zapłon, wyciągnąć kluczyk ze stacyjki i zamknąć kabinę kierowcy. 
W trakcie wykonywania prac klucz należy przekazać odpowiedzialnej i godnej zaufania 
osobie (lub nosić przy sobie).

Ostrzeżenie!

Niebez-	
pieczeństwo!
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7.9.2.1 Przekładnia dla walców wyorywaczan
Raz dziennie sprawdzać poziom oleju w przekładni (3 sztuki) znajdującej się przy 
wyorywaczu. W tym celu wyorywacz należy całkowicie opuścić na dół.
Pierwsza wymiana oleju po 50 godzinach pracy. Kolejne okresy wymiany oleju podano w 
tabeli prac inspekcyjnych.
Olej można wymieniać tylko w momencie, kiedy olej w przekładni osiągnął temperaturę 
roboczą.
W przypadku wszystkich przekładni przy wyorywaczu:
Opuścić maksymalnie wyorywacz i spuścić olej przez śruby spustowe do wystarczająco 
dużych naczyń. Wkręcić śruby spustowe i dokręcić je.
Wlewać olej do przekładni do momentu, kiedy wzierniki będą napełnione do połowy.
Zamknąć otwory wlewowe odpowiednimi śrubami.

Rodzaje olejów:  Hipoidalny olej przekładniowy zgodny z API GL 5
    SAE 85W-90 np. Mobilube HD-A 85W-90 API GL 5

Pamiętać o tym, aby noże dogławiacza były zawsze ostre. W razie potrzeby noże należy 
ostrzyć po górnej stronie. Podczas ostrzenia pamiętać o zachowaniu możliwie płaskiego 
kąta ostrzenia (ok. 15°). 
Ułożyskowanie dogławiacza
7 grzybków smarujących dla kolejnych 7 łożysk dogławiacza należy smarować co 50 
godzin pracy.

Ostrzeżenie! Podczas wymiany noży w dogławiaczu należy mieć zawsze ubrane 
robocze rękawice ochronne odporne na przecięcie, które wykluczą ryzyko przecięcia. 

Dogławiacze należy regularnie oczyszczać z przyklejonej do nich ziemi, resztek liści 
i tym podobnych ciał obcych, co zapobiega niepotrzebnemu zwiększaniu ciężaru 
własnego dogławiaczy.

7.9.2 Wyorywacz

Ostrzeżenie! W trakcie prac przy podniesionym wyorywaczu istnieje ryzyko jego 
niespodziewanego opadnięcia. Osoby znajdujące się w tym obszarze są narażone na 
poważne obrażenia. Przed rozpoczęciem prac wyorywacz należy podnieść (w sposób 
opisany już na początku tego rozdziału), podeprzeć na wystarczająco wytrzymałym 
materiale i zabezpieczyć dwoma łańcuchami zabezpieczającymi. Przestrzegać 
obowiązujących przepisów odnośnie bezpiecznej pracy i ochrony zdrowia podczas prac 
pod podniesionymi ciężarami.

Ostrzeżenie!

Ostrzeżenie!
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Ilości: przód ok. 4,3 litrów
 tył ok. 1,2 litra

Przekładnia wyorywacza prawa

Ilość: ok. 1,5 litra

Śruba wlewowa oleju

Wzierniki do kontroli 
poziomu oleju

Śruba spustowa oleju

Śruba wlew.oleju

Śruba spustowa oleju

Przód Tył

Przekładnia wyorywacza lewa

Śruba wlewowa oleju

Kontrola poziomu oleju/wziernik

Śruba spustowa oleju

Prawo
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7.9.2.2 Przekładnia łopatowa

Rodzaje oleju:  Hipoidalny olej przekładniowy zgodny z API GL 5
   SAE 85W-90 np. Mobilube HD-A 85W-90 API GL 5
Ilość:  0,5 litra

Śruba wlewowa

Śruba spustowa oleju

Kontrola poziomu oleju

7.9.2.3 Przekładnia lemieszy wibracyjnych

Rodzaje oleju:  hipoidalny olej przekładniowy zgodny z API GL 5
  SAE 85W-90 np. Mobilube HD-A 85W-90 API GL 5
Ilość:  ok. 0,5 litra

Grzybek smarujący dla smaru miedziowego (1)..

7.9.2.4 Napęd lemieszy wibracyjnych w modelu PRh-V
W przypadku wyorywacza PRh-V wewnętrznej zęby kołnierzy przesuwu napędu 
mimośrodowego należy smarować co 50 godzin pracy. Zalecenie: należy wozić ze sobą 
oddzielną prasę do smarowania napełnioną pastą miedziową. Prasą należy smarować 
tylko te 5 miejsc.

Śruba 
wlewowa

Kontrola 
poziomu oleju

Śruba 
spustowa

1
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Po stwierdzeniu luzu na łożysku  
mimośrodowym poprzez poruszanie  
na boki widelca przegubu, należy go  
wyregulować.

W przypadku nr seryjnego 05-***  
potrzebne jest specjalne narzędzie  
ROPA – klucz hakowy do nakrętki  
rowkowej M 120x2  
(nr części ROPA 018361).

W przypadku nr seryjnego 06-*** do tego jest potrzebny specjalne narzędzie ROPA klucz 
hakowy do nakrętki rowkowej M 75x2 (nr części ROPA 018414)..

Te prace mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające już wystarczające 
doświadczenie w zakresie ustawiania łożysk rolkowych stożkowych.

Łożyska należy ustawić w taki sposób, aby nie był wyczuwalny luz. Po wyeliminowaniu 
luzu nakrętkę nastawczą wyregulować w taki sposób, aby łożysko wykazywało 
minimalne naprężenie.

W modelach z nr seryjnym 05-*** należy wykonać następujące czynności:
- Wykręcić dwa gwintowane sworznie  (1).
- Wyregulować łożysko.
- Wkręcić ponownie sworznie (1).

W modelach z numerem seryjnym 06-*** należy wykonać następujące czynności:
- Wyciągnąć ząbek tarczy zabezpieczającej (2) z rowka.
- Ustawić łożysko.
- Pasujący ząbek ponownie zagiąć do rowka.

7.9.2.5 Ustawianie łożyska mimośrodowego napędu lemieszy wibracyjnych

Wykonanie w numerze serii 05-***

Wykonanie w numerze serii 06 - ***

1

2
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7.9.2.6 Prowadzenie i zawieszenie korpusu lemieszy
Kompletny układ prowadzenia lemieszy jest napełniony olejem. Na każdym korpusie 
znajduje się przeźroczysty fragment przewodu wężowego (1) wyposażony w filtr 
odpowietrzający. Ten fragment przewodu wężowego musi być zawsze napełniony 
olejem. Jeżeli nie widać oleju, należy uzupełnić go, aż będzie widoczny w przewodzie.

Rodzaje oleju:
Hipoidalny olej przekładniowy zgodny z API GL 5 SAE 85W-90

1

7.9.2.7 Konserwacja walców wyorujących
Codziennie kontrolować przewody centralnego układu smarującego prowadzące do 
łożysk walców wyorujących (kontrola wzrokowa). 

Wymiana walców wyorujących:
W przypadku, kiedy wystających z podłoża kamień zagnie jeden z walców wyorujących 
lub nastąpi jednego z walców, należy uszkodzone walce wymienić na nowy.
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(1) Sworzeń 	
mocujący

2

Montaż walca wyorującego:
Przed umieszczenie złączki poliamidowej na walcu wyorującym nałożyć na nią dużą 
ilość smaru.
Wsunąć nowy walec z wkręconą złączką poliamidową aż do oporu na wał napędowy 
przy przekładni wyorywacza. W przypadku walców 1, 4 i 5 należy dodatkowo wbić 
sworznie mocujące. Należy pamiętać o tym, że w przypadku 5 walca wyorującego 
należy wbić po obu stronach dwa sworznie.
Zamontować kompletne łożysko współpracujące na wyorywaczu.
Zasłonić wszystkie odsłonięte otwory na sworznie oryginalnymi zaślepkami z tworzywa 
sztucznego (nr art. ROPA 122803), które zapobiegną przenikaniu zabrudzeń do wnętrza.

Demontaż walca wyorującego:
Odłączyć łożysko współpracujące danego walca wyorującego po prawej stronie 
wyorywacza od przewodu smarowania centralnego. Zdjąć osłonę łożyska i usunąć 
pierścień nastawczy łożyska. Odkręcić obudowę łożyska z wyorywacza.
2, 3 i 6 walec wyorujący można teraz zdjąć z przekładni wyorywacza.
W celu wymontowania 1 i 4 walca konieczne jest wybicie sworzni mocujących (patrz 
zdjęcie).
W celu zdemontowania 5 walca wyorującego należy odkręcić przekładnię wyorywacza 
po prawej stronie przy zawieszeniu przekładni (2 śruby zaciskowe (2)) i przesunąć 
przekładnię na zewnątrz o około 80 mm.

Wskazówka! 5 walce wyorujący jest zabezpieczony po obu stronach dwoma wbijanymi 
do środka siebie sworzniami mocującymi (1).

Następnie można wymontować 5 walec.

Wskazówka!
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7.10 Taśma sitowa

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

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

1

Łącznik należy zawiesić w taki sposób, aby siłownik nie wysuwał się do oporu.
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7.10.2 Ustawianie równego przesuwu po obu stronach taśmy
Jeżeli łańcuch po lewej lub prawej stronie mocniej dociska do koła napędowego, należy 
natychmiast to zjawisko wyeliminować. W przeciwnym wypadku nastąpi przedwczesne 
zużycie łańcucha.
– Odkręcić cztery śruby mocujące (1).
– Obrócić następnie nakrętkę na śrubie nastawczej (2) o 1-2 obroty.
– Ponownie dokręcić cztery śruby mocujące (1) i uruchomić taśmę sitową na kilka 

minut. Sprawdzić wzrokowo, czy taśma przesuwa się równomiernie. Jeżeli nie, to 
operację ustawiania należy powtarzać aż do momentu, kiedy taśma będzie się rów 
nomiernie przesuwała po środku.

Wskazówka przy ustawianiu: 
Taśma schodzi na prawo 4 obrócić nakrętkę do tyłu (strzałka B).
Taśma schodzi na lewo 4 obrócić nakrętkę do przodu (strzałka A). 

2

A B

1
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Kontrola poziomu oleju
Poziom oleju w przekładni taśmy sitowej należy sprawdzać raz dziennie. Ilość oleju jest 
wystarczająca, kiedy poziom dochodzi do środka wziernika.
W celu sprawdzenia poziomu oleju:
Podnieść wyorywacza całkowicie do góry, następnie maszynę wyłączyć i zabezpieczyć 
przed przypadkowym uruchomieniem i przesunięciem. Z lewej i prawej strony założyć 
łańcuch zabezpieczający.

Wymiana oleju
Pierwsza wymiana oleju jest wymagana po 50 godzinach pracy, następnie raz w roku.
Olej należy wymieniać tylko wtedy, kiedy olej przekładniowy osiągnął temperaturę roboczą.
Całkowicie opuścić wyorywacz.
Spuścić olej przez otwór spustowy (1) do wystarczająco dużego i odpornego na oleje 
naczynia.
Wkręcić ponownie śrubę spustową i dokręcić ją.
Ostrożnie wykręcić wziernik.
Świeży olej należy wlewać przez otwór wziernika (2), do momentu, kiedy poziom dojdzie 
do dolnej krawędzi otworu.
Wkręcić wziernik i założyć nową uszczelkę (nr art. ROPA 412261).
Podnieść wyorywacz.
Sprawdzić poziom oleju.

Rodzaje olejów:  hipoidalny olej przekładniowy zgodny z API GL 5 SAE 85W-90
Ilość: ok. 2,5 litra

7.11 Przekładnia taśmy sitowej

2

1
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7.13 Elewator

Pas elewatora należy naprężyć w pozycji roboczej w taki sposób, podczas wrzutu buraków 
przy rozłożonym elewatorze jego zwis wynosi maksymalnie 3 cm. Jeżeli pas będzie miał 
większy zwis, kiedy elewator będzie rozłożony, ale pusty, to należy go naprężyć.

Uwaga! Zagrożenie przez wylatujące tłoczyska. Podczas naprężania pasa elewatora nie 
wolno stosować innej metody, niż tej, która została tutaj opisana. Podczas całkowitego 
rozkładania elewatora do naprężenia pasa, pierścień zabezpieczający w siłowniku 
elewatora może przestać spełniać swoją funkcję. Tłoczysko może zostać wyrzucone z 
rury i zranić stojące w pobliżu osoby.

Pas elewatora prawidłowo naprężony

7.12 Gwiazdy sitowe
Wszystkie zęby gwiazd sitowych należy dokręcić po pierwszych 50 godzinach pracy. 
Zęby gwiazd sitowych kontrolować codziennie. Złamane zęby natychmiast wymieniać na 
nowe, a poluzowane natychmiast dokręcić.

W przypadki stwierdzenia, że na już przeoranych powierzchniach znajduje się jeszcze 
większa ilość buraków, można przyjąć, że złamany jest pręt rusztu prowadzącego lub 
zęby gwiazdy sitowej. Bezzwłocznie wymienić uszkodzone części!

Wszystkie gwiazdy sitowe i ruszty prowadzące należy raz  
dziennie oczyścić z obcych ciał, zakleszczone kamienie, itd.
Bęben gwiazdy sitowej znajdujący się po środku pierwszej  
gwiazdy należy sprawdzać raz w tygodniu i w razie potrzeby  
czyścić od spodu.

Listwa zgarniająca gwiazdy sitowej
Kontrola raz w tygodniu. W razie potrzeby ustawić  
lub wymienić..

maks. 3 cm

Bęben gwiazdy sitowej  
od dołu

Uwaga!
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Pas elewatora zostaje naprężony po pierwszym włączeniu napędu maszyny. Na 
końcu siłownika napinającego znajdują się dwa wrzeciona ograniczające maksymalną 
wysokość skoku elewatora i tym samym jego naprężenie. Przy ustawianiu naciągu 
taśmy oba wrzeciona należy wykręcić. Elewator należy rozłożyć mniej więcej do połowy. 
Wyłączyć silnik i zabezpieczyć maszynę przed przypadkowym uruchomieniem.

Odkręcić nakrętki kontrujące (2) na obu siłownikach napinających i przedłużyć 
wrzeciona (1) o około 5 mm poprzez obrót na rurze osłaniającej (3).
Oba wrzeciona należy przedłużyć w takim samym stopniu.
Ponownie wkręcić nakrętki kontrujące (2).
Wyjść z zasobnika i upewnić się, czy w zasobniku nie ma innych osób.
Uruchomić silnik i całkowicie rozłożyć elewator.

3

21

3

21
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Włączyć napęd maszyny (elewator zaczyna pracować) i zostawić elewator pracujący na 
około pół minuty.

Wskazówka! Siłowniki napinające są napełnione w pełni dopiero w momencie, kiedy 
maszyna jest włączona i elewator pracuje. W przypadku nieprzestrzegania tego warunku 
może dojść do uszkodzenia pasa elewatora.

Ponownie wyłączyć napęd maszyny i silnik i zabezpieczyć maszynę przed 
przypadkowym uruchomieniem.
Sprawdzić naciągnięcie pasa elewatora pod maszyną. Jeżeli pas nie jest wystarczająco 
naciągnięty, czynność należy powtarzać do momentu osiągnięcia wystarczającego 
naprężenia.

Konserwacja:
Szyb elewatora należy sprawdzać raz dziennie pod kątem przyczepionych 
zanieczyszczeń i w razie potrzeby przeczyścić (drapak do brudu). W ekstremalnych 
sytuacjach może być konieczne czyszczenie w trakcie pracy w polu.
Wszystkie rolki  w elewatorze należy kontrolować raz dziennie pod kątem swobodnego 
obracania. Rolki, które nie obracają się swobodnie, należy przeczyścić. Uszkodzone 
rolki wymienić. 
Grzybek smarujący na przekładni kątowej elewatora (z przodu po prawej stronie przy 
rurze zakrywającej) i łożyska współpracujące wałów napędowych należy smarować 
prasą po każdych 100 godzinach pracy.
Koła napędowe elewatora należy wymienić, kiedy zęby będą zużyte na średnicy o 5 mm 
(oryginalny wymiar od górnej krawędzi zęba do górnej krawędzi przeciwległego zęba: 
500 mm; granica zużycia: 495 mm).
Listwy zgarniające kół napędowych elewatora należy wymienić w przypadku 
stwierdzenie ich zużycia.

7.14 Zasobnik

7.14.1 Ślimak zasobnika
Rurę oraz zakola ślimaka zasobnika należy czyścić regularnie z przyklejonej ziemi lub 
innych ciał obcych. 
Przegub krzyżakowy w napędzie z tyłu oraz łożyska współpracujące z przodu należy 
smarować co 100 godzin pracy praską smarowniczą.

Wskazówka!
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7.14.2 Czujniki ultradźwiękowe

Rurki dźwiękowe (1) obu czujników ultradźwiękowych należy czyścić od środka z 
ewentualnych zanieczyszczeń. W celu zagwarantowania optymalnej pracy czujników 
konieczne jest, aby wnętrze rurek było całkowicie gładkie i czyste.

7.14.3 Podłogi zgarniające
Łańcuchy podłóg zgarniających zużywają się w różny sposób. Żywotność łańcuchów 
można zdecydowanie przedłużyć, jeżeli będą zamieniane miejscami wg poniższego 
schematu.

Łańcuchy podłogi wzdłużnej:
Wg wydajności wyorywania ok. 1200 ha lub raz  
w roku.
Łańcuchy podłogi poprzecznej:
Wg wydajności wyorywania ok. 600 ha
lub raz w roku.
Podczas wymiany łańcuchy obrócić w   
sposób pokazany na rysunku obok.

1

Steckglied Kratzbodenkette.

Zawleczkę kontrolować 1 x w roku pod kątem zużycia. Zużyte zawleczki wymienić 
bezwzględnie na nowe.

Zawleczka
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7.14.3.1 Naprężenie łańcuchów podłóg zgarniających

Regularnie kontrolować podłogę zasobnika. Przynajmniej raz dziennie usuwać 
przyklejoną do podłogi ziemię. Przyklejająca się do podłogi ziemia może ją zbyt mocno 
obciążać, co może prowadzić do pęknięcia podłogi.

Obu podług nie wolno naprężać zbyt mocno. Należy je naprężyć w taki sposób, aby 
łańcuchy po przejściu przez koło napędowe (z tyłu), przesuwały się „czysto“ między 
dwoma listwami prowadzącymi z tworzywa sztucznego. Łańcuch nie może w tym 
miejscu wchodzić od dołu na listwę. Jeżeli tak jest, to oznacza to, że łańcuch jest za 
mało naciągnięty. Wtedy odpowiedni łańcuch należy naciągnąć.

7.14.3.2 Naprężenie podłogi wzdłużnej
Obie podłogi wzdłużne są naciągane z przodu. Ich naciąg należy regulować oddzielnie. 
Dwie śruby napinające w każdej podłodze znajdują się z przodu przy rolce nawrotnej 
podłogi pod podłogą zasobnika.

Ustawianie naciągu łańcucha:
– Odkręcić nakrętki kontrujące
– Wkręcając śruby napinające przesunąć wałek nawrotny podłogi zgarniającej na tyle 

do przodu, aby łańcuchy wchodziły z tyłu czysto do listew prowadzących 
– Pamiętać o tym, aby obie śruby napinające przestawiać w jednakowym odstępie
– Dokręcić nakrętki kontrujące 

Śruby napinające podłogi wzdłużnej
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7.14.3.3 Ustawianie naciągu podłogi poprzecznej
Obie połówki podłogi poprzecznej ustawia się osobno po prawej stronie maszyny.
Śruby napinające znajdują się po prawej stronie pod podłogi poprzecznej.

Ustawianie naciągu podłogi:
Odkręcić nakrętki kontrujące na obu śrubach napinających.
Obie śruby napinające przestawić o taką samą odległość. W ten sposób przesuwa się 
równomiernie położenie wałka nawrotnego podłogi na zewnątrz, aż do momentu, kiedy 
łańcuch podłogi będzie wchodził od góry na poliamidową listwę.
Dokręcić nakrętki kontrujące.

Śruba napinająca

7.14.3.4 Łańcuchy napędowe
Oba łańcuchy napędowe napędu podłóg i łańcuch napędowy walca czyszczącego
należy oliwić co 100 godzin pracy i kontrolować pod kątem ich prawidłowego 
naciągnięcia.
W celu naciągnięcia łańcuchów napędowych odkręcić śrubę mocującą klocka 
napinającego z tworzywa sztucznego. Przekręcić klocek w taki sposób, aby łańcuch był 
ponownie napięty.
Dokręcić śrubę mocującą.

Łańcuch napędowy podłogi wzdłużnej

Klocek napinający
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Łańcuch napinający podłogi poprzecznej i walca

7.14.3.5 Łożyska wałka napędowego podłóg zgarniających walca czyszczącego
Trzy łożyska wałków napędowych (z tyłu) należy smarować co 100 godzin pracy. 
Dwa łożyska można smarować z wnętrza zasobnika przez wycięcie w pokrywie wałka 
napędowego podłogi wzdłużnej. Trzecie łożysko znajduje się na wałku napędowym za 
kołem napędu łańcucha (dostępne po otwarciu prawej pokrywy ochronnej).

Podłoga zgarniająca poprzeczna
Trzy łożyska wałków napędowych (z lewej strony maszyny) należy również smarować 
co 100 godzin pracy.
Dwa łożyska można smarować z wnętrza zasobnika przez wycięcie w pokrywie 
wałka napędowego podłogi poprzecznej. Tylne łożysko jest smarowane poprzez blok 
smarujący wspólnie z łożyskiem walca czyszczącego.

Klocki napinające

Kółka nawrotne podłóg zgarniających:
Łącznie 8 kółek nawrotnych podłóg zgarniających (4 dla podłóg wzdłużnych, 4 dla 
podłóg poprzecznych) należy smarować co 100 godzin pracy.
Łożysko walca czyszczącego:
Oba łożyska należy smarować co 100 godzin pracy.

Blok smarujący przy tylnym lewym punkcie  
obrotowym zbiornika

Blok smarujący przy kółkach  
nawrotnych
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7.15 Taśma rozładowcza

Regularnie czyścić brud i resztki roślin zbierające się w dolnym zespole nawrotnym 
taśmy wyładowczej lub w samej taśmie, w razie potrzeby nawet kilka razy w ciągu jednej 
zmiany.

Czyszczenie taśmy wyładowczej jest łatwiejsze, kiedy taśma zostanie opuszczona 
zupełnie na dół (jak na zdjęciu poniżej) i przegub zostanie całkowicie złożony.

Ostrzeżenie: Ryzyko ciężkich obrażeń ciała w przypadku niespodziewanego opadnięcia 
taśmy wyładowczej. Wszelkie prace pod rozłożoną taśmą wyładowczą należy 
przeprowadzać tylko wtedy, kiedy taśma jest bezpiecznie podparta na wystarczająco 
wytrzymałym materiale.

Ostrzeżenie!
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7.15.1 Naciąganie pasa
Pas taśmy wyładowczej należy naciągnąć, kiedy palce zabieraka dotykają kółek 
nawrotnych walca czyszczącego.
- Wyłączyć silnik i zabezpieczyć przed przypadkowym uruchomieniem
- W celu ustawienia naprężenia pasa odkręcić śruby zaciskowe obu wsporników 

łożysk i wspornika silnika olejowego
- Odkręcić nakrętki kontrujące 
- Równomiernie wkręcić śruby napinające, tak aby wałek napędowy został wysunięty 

równomiernie na zewnątrz
- Dokręcić nakrętki kontrujące
- Dokręcić śruby zaciskowe obu wsporników łożysk oraz wspornika silnika olejowego.

Zwrócić uwagę na to, aby obie połówki taśmy były równomiernie naciągnięte.
Uruchomić taśmę, sprawdzić naciąg i w razie potrzeby powtórzyć ustawienie.

Śruba zaciskowa Nakrętka kontr.

Śruby zaciskowa

Koła napędowe taśmy wyładowczej należy zamienić na krzyż po każdym sezonie, co 
zwiększy ich żywotność. W razie potrzeby koła należy wymienić na nowe.
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Koła napędowe należy kontrolować przynajmniej raz w sezonie pod kątem zużycia 
w obszarze zaznaczonym strzałką. Mocno zużyte koła napędowe są przyczyną 
przedwczesnego pękania nitów.

7.16 Układ ogrzewania i wentylacji
W przypadku, kiedy układ ogrzewania i wentylacji nie pracuje z pełną mocą, nawet jeżeli 
kratki nawiewu są całkowicie otwarte, przyczyną są najczęściej zanieczyszczone filtry. 
Dlatego należy zawsze czyścić oba filtry.

7.16.1 Filtr zasysania świeżego powietrza do kabiny 
Filtr znajduje się po prawej stronie tylnej ścianki kabiny kierowcy.

Filtr należy w razie potrzeby przeczyścić. W tym celu:
- Otworzyć pokrywę.
- Odkręcić śruby motylkowe i wyciągnąć filtr z ramy  

mocującej.
- Przeczyścić wkład sprężonym powietrzem.
- Oczyszczony wkład włożyć do ramy mocującej i  

przykręcić śrubami.
- Zamknąć pokrywę.

Wkład należy wymieniać raz w roku niezależnie  
od jego stanu.

Kierunek obrotów



301
Rozdział 7	

Konserwacja i pielęgnacja

7 Konserwacja i pielęgnacja

7.16.2 Filtr obiegowy
Filtr znajduje się za fotelem kierowcy na podłodze kabiny kierowcy pod pokrywą.

Filtr należy czyścić sprężonym powietrzem przynajmniej jeden raz w roku w następujacy 
sposób:
- Zdjąć pokrywę.
- Wyciągnąć matę filtrującą od góry.
- Przeczyścić matę sprężonym powietrzem.
- Zamontować matę.
- Założyć pokrywę.

Regularnie sprawdzać odpływ wody z układu klimatyzacji. W przypadku stwierdzenia, że 
woda nie wypływa, odpływ należy przeczyścić.

Mata filtrująca
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7.17	 Drukarka
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 kiedy w 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 i przeczyścić listwę drukującą lub 

użyć sztyftu lub karty do czyszczenia głowicy drukującej.
- Pozostałe zabrudzenia usunąć przy użyciu patyczka z watą nasączonego 

alkoholem.

Do czyszczenia nie używać ostrych przedmiotów, które mogą uszkodzić głowicę 
drukującą.

7.19 Przerwa w pracy przez dłuższy czas
W przypadku, kiedy kombajn euro-Tiger będzie nie pracował przez okres dłuższy niż 4 
tygodnie, należy przeprowadzić następujące prace:
– Maszynę dokładnie umyć. W trakcie mycia unikać polewania wodą łożysk i rolek 

nośnych.
– Dokładnie przeczyścić od dołu bęben po środku pierwszej gwiazdy sitowej przy 

użyciu myjki wysokociśnieniowej.

Wskazówka! Producent informuje, że wszelkie uszkodzenia maszyny, których 
przyczyną jest zapieczona ziemia w bębnie gwiazdy sitowej, nie są objęte roszczeniami 
gwarancyjnymi ani naprawami z tytułu rękojmi.

– Spuścić wodę zebraną w zbiorniku wysokiego ciśnienia.
– Posmarować wszystkie miejsca w maszynie wymagające smarowania.
– Włączyć układ centralnego smarowania przy załączonym napędu na przynajmniej 2 

cykle.
– Spryskać całą maszynę olejem antykorozyjnym. Zwrócić uwagę na to, aby olej lub 

smar nie dostał się na opony.

Wskazówka!
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Uwaga! Ryzyko poparzenia. Kwasy z akumulatorów mogą wywołać niebezpieczne 
podrażnienia na skórze i w drogach oddechowych. W trakcie prac z akumulatorami 
kwasowymi należy mieć na sobie odpowiednie ubranie ochronne (okulary ochronne, 
kwasoodporne rękawice, fartuch). Unikać kontaktu skórnego z kwasem z akumulatora. 
Unikać również wdychania oparów kwasów. W trakcie pracy zapewnić wystarczającą 
wentylację pomieszczenia. W przypadku kontaktu skórnego z kwasem zanieczyszczone 
partie skóry przemyć natychmiast wodą. Następnie bezzwłocznie skontaktować się z 
lekarzem.

– Wymontować akumulatory. Należy je przechowywać w chłodnym, suchym 
miejscu 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 ładowarkami 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.

– Posmarować tłoczyska i manszety siłowników hydraulicznych. 
– Ustawić maszynę w suchym i zabezpieczonym przed warunkami pogodowymi 

miejscu, najlepiej w hali.

Żywotność akumulatorów:
W celu zagwarantowania gotowości akumulatorów do uruchomienia maszyny w 
przypadku ich składowania przez okres ponad 2 tygodni należy stosować się do 
następujących wskazówek:
– 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.

– Mocno rozładowane akumulatory tworzą siarczek ołowiu. W takiej sytuacji nie ma 
możliwość regeneracji poprzez doładowanie.

– W przypadku zasiarczonych akumulatorów, które można rozpoznać po srebrnym 
osadzie na płytkach i mętnym kwasie, wygasają roszczenia gwarancyjne. Takie 
akumulatory nie są również objęte rękojmią, ponieważ przyczyną tych uszkodzeń są 
zaniedbania w zakresie należytej konserwacji.

Niebez-	
pieczeństwo!

Uwaga!
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8 Awarie i pomoc
O awariach lub sytuacjach niebezpiecznych użytkownik jest informowany optycznie 
poprzez wyświetlanie informacji na kolorowym terminalu oraz dźwiękowo przez 
ostrzegawcze dźwięki. W sytuacjach niebezpiecznych poszczególne funkcje mogą 
zostać zablokowane.

8.1 Wyłączniki bezpieczeństwa
Maszyna zapewnia użytkownikowi oraz zbieranemu materiałowi (tj. burakom) najwyższy 
możliwy poziom bezpieczeństwa. Bezpieczniki bezpieczeństwa w kabinie kierowcy 
blokują poszczególne funkcje maszyny po opuszczeniu kabiny przez kierowcę. W 
przypadku braku możliwości wykonania danej funkcji z kabiny kierowcy lub kiedy 
włączniki są zablokowane, należy w pierwszej kolejności sprawdzić, czy są zamknięte 
drzwi kabiny, zasobnika i pokrywa komory silnika.
Jeżeli w ten sposób nie można usunąć blokady funkcji, należy sprawdzić w 
odpowiednich fragmentach instrukcji wskazówki dotyczące ich odblokowania. Tutaj 
można znaleźć odpowiednie wskazówki dotyczące odłączania i możliwych przyczyn.

Ostrzeżenie! Ryzyko bardzo poważnych obrażeń ciała lub uszkodzenia maszyny. W 
żadnym wypadku nie wolno wyłączać zabezpieczeń ani wyłączników bezpieczeństwa. 
Może to prowadzić po bardzo poważnych obrażeń ciała. W żadnym wypadku nie 
przeprowadzać prób działania, jeżeli informacja na temat działania jest niepełna. W 
trakcie szukania przyczyn awarii lub podczas ich usuwania konieczna jest w razie 
takiej potrzeby obecność drugiej osoby, która jest zaznajomiona z maszyną na tyle, 
że może niezwłocznie wyłączyć maszynę w momencie pojawienia się zagrożenia. W 
razie najmniejszych wątpliwości zwrócić się o pomoc do specjalistycznego personelu 
lub skontaktować się z serwisem firmy ROPA. W żadnym wypadku nie przeprowadzać 
napraw maszyny, jeżeli nie dysponuje się niezbędną do tego wiedzą i doświadczeniem.

W przypadku skontaktowania się z przedstawicielem handlowym lub producentem 
poprzez radio lub telefon istnieje możliwość przeprowadzenia zaawansowanej zdalnej 
diagnozy usterki przy pomocy menu diagnostycznego na kolorowym terminalu. Ze 
względów bezpieczeństwa poszczególne punkty menu są zablokowane dla użytkownika. 
W przypadku niefachowej obsługi może dojść do groźnych dla życia obrażeń osób lub 
poważnych uszkodzeń w maszynie, których skutkiem będą drogie naprawy.

Ostrzeżenie
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8.2 Układ elektryczny

8.2.1 Bezpieczniki topikowe
Bezpieczniki elektryczne znajdują się przy konsoli radiowej, w skrzynce rozdzielczej 
silnika, w konsoli fotela oraz w skrzynce centralnego układu elektrycznego po prawej 
stronie na zewnątrz kabiny (dostęp z kabiny kierowcy poprzez pokrywę w prawej 
ściance)..
Większość użytych w kombajnie euro-Tiger bezpieczników to normalnie dostępne w 
handlu płaskie bezpieczniki wtykowe (bezpieczniki topikowe).  
Naklejki po wewnętrznej stronie blach osłaniających oznaczają rozmieszczenie 
poszczególnych bezpieczników. Dodatkowo w centralnym układzie elektrycznym  w 
miejscach F21, F22 i F23 zastosowano bezpieczniki elektroniczne. 

Bezpieczniki (F06 do F29) dostępne po 
prawej bocznej ścianie kabiny kierowcy

Gniazdko diagnostyczne DaimlerChrysler

Bezpieczniki (F31 do F38) w konsoli radiowej

Bezpieczniki elektroniczne

Bezpieczniki elektroniczne nie są zintegrowane z obwodami prądowymi i dlatego można 
je wykorzystać przy szukaniu usterek. W tym celu odpowiedni bezpiecznik elektroniczny 
należy umieścić w miejscu przepalonego bezpiecznika topikowego. W przypadku 
przeciążenia (np. zwarcie) następuje uruchomienie automatu. Bezpiecznik załącza się 
ponownie naciskając przycisk zwalniający.
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8.2.2 Lista bezpieczników (bezpieczniki topikowe)

Lista bezpieczników ROPA euro-Tiger V8 od roku produkcji 2005
stan 23.06.2006

Nr. Ampery Funkcja Miejsce w maszynie
Zasilanie głównego prądu, wkręcane bezpieczniki MEGA Littlefuse

F01 125
Zasilanie centralnego układu elektrycznego w kabinie 
X1  zasilanie skrzynka rozdzielcza silnika

Wspornik silnika wysoko-
prężnego, prawy bezpiecznik

F02 125 Zasilanie oświetlenie X2
Wspornik silnika wysoko-
prężnego, prawy bezpiecznik

Kabina centralny układ elektryczny

F06 15 Zac. 30 komputer A(A01)
W centralnym układzie 
elektrycznym kabiny

Za
ci

sk
 3

0 
 

z 
X1

F07 15 Zac. 30 Komputer A(A01) W centr. ukł. elektr. kabiny
F08 15 Zac. 30 Komputer B (A02) W centr. ukł. elektr. kabiny
F09 15 Zac. 30 Komputer B (A02) W centr. ukł. elektr. kabiny
F10 15 Zac. 30 Komputer E (A15) W centr. ukł. elektr. kabiny
F11 15 Zac. 30 Komputer E (A15) W centr. ukł. elektr. kabiny
F12 7,5 Zac. 30 Terminal, C2C, diagnoza DC W centr. ukł. elektr. kabiny
F13 3 Zac. 30 lampka wnętrza prawa W centr. ukł. elektr. kabiny
F14 15 Silnik wycieraczek W centr. ukł. elektr. kabiny

Za
ci

sk
  

 1
5

F15 15 Dmuchania ogrzewania EGS W centr. ukł. elektr. kabiny

F16 10
Czujniki prędkości jazdy+czujnik zbiornika, 
prądnice, opcja czujnik GPS, turbina olejowa 
przekł.rozdz.pompy tylko do rp. 05

W centralnym układzie 
elektrycznym kabiny

F17 10 Układ centralnego smarowania W centr. ukł. elektr. kabiny

F18 10
Przełącznik na kolumnie kierownicy, klakson, 
kierunkowskazy, sterowanie wycieraczkami

W centralnym układzie 
elektrycznym kabiny

F19 3 Sterownik A10 klimatyzacji, video W centr. ukł. elektr. kabiny
F20 3 Przemiennik napięcia 15 V czujników W centr. ukł. elektr. kabiny
F21 Wolny, zacisk 15, automat 5A W centr. ukł. elektr. kabiny
F22 Wolny, zacisk 15, automat 10A W centr. ukł. elektr. kabiny
F23 Wolny, zacisk 15, automat 15A W centr. ukł. elektr. kabiny
F24 7,5 Światło postojowe prawe W centr. ukł. elektr. kabiny

od
 ś

w
ia

tłaF25 7,5 Światło postojowe lewe podświetlenie zegarów W centr. ukł. elektr. kabiny
F26 7,5 Światła mijania W centr. ukł. elektr. kabiny
F27 7,5 Światła drogowe W centr. ukł. elektr. kabiny
F28 20 Reflektor wyorywacz wewn. i ogławiacz W centr. ukł. elektr. kabiny

z 
X2

F29 wolny, zacisk 30X2 W centr. ukł. elektr. kabiny
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Kabina konsola radiowa
F31 15 Reflektor dalekosiężny lewy i prawy w konsoli radiowej
F32 15 Światła obrysowe w konsoli radiowej
F33 15 Reflektor dachowy  zewnątrz w konsoli radiowej
F34 15 Reflektor dachowy  środek w konsoli radiowej
F35 15 Reflektor dachowy dół w konsoli radiowej
F36 7,5 Ogrzewanie lusterek, ustawianie lusterek w konsoli radiowej
F37 15 Oświetlenie wnętrz., gniazdko 24 V, zm.nap. w konsoli radiowej
F38 5 Gniazdka12 V w konsoli radiowej

Kabina w konsoli fotela

F40 7,5
Zac. 15 EST, C2C, terminal, dżojstik, diagnoza 
DC, drukarka

w konsoli fotela

Za
ci

sk
 1

5

F41 15 Blok.kierownicy, zawory rezerwy w konsoli fotela
F42 7,5 Fotel pneum., przeł. Wideo w konsoli fotela
F43 10 Światła ostrzegawcze w konsoli fotela

Za
ci

sk
 3

0 
 

z 
X2

F44 3
ASW wyorywacz wewn.i ogławiacz (do 
przekaź.)

w konsoli fotela

F45 15
ASW gwiazda sitowa, taśma sitowa, nar.
zasobn.

w konsoli fotela

F46 15 Reflektor czyszczenie, zasobnik wewn. w konsoli fotela
F47 15 Reflektor taśma wył., kabina siln.wewn. w konsoli fotela
F48 15 Reflektor wyorywacz zewn. w konsoli fotela

W szafce rozdzielczej silnika
F50 15 Zac. 30 Komputer C (A03) w skrzynce silnika

Za
ci

sk
 3

0 
 

z 
X1

F51 15 Zac. 30 Komputer C (A03) w skrzynce silnika
F52 15 Zac. 30 Komputer D (A14) w skrzynce silnika
F53 15 Zac. 30 Komputer D (A14) w skrzynce silnika
F54 10 Zac. 30 ADM2 DaimlerChrysler (A403) w skrzynce silnika
F55 20 Zac. 30 MR DaimlerChrysler (A435) w skrzynce silnika
F56 15 Ośw.komory silnika tył, gniazdko tył w skrzynce silnika
F57 Wolny, rezerwa w skrzynce silnika
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Na tylnym wsporniku silnika znajdują się bezpieczniki główne (bezpieczniki Mega-
Fuse). F01 zasila centralny układ elektryczny w kabinie i szafkę rozdzielczą silnika, F02 
oświetlenie. Sprawność tych bezpieczników można sprawdzić tylko przy pomocy miernika 
(miernik do mierzenia przejścia).

8.2.3 Bezpieczniki elektroniczne
Bezpieczniki F70r do F116r są samopowrotnymi bezpiecznikami elektronicznymi. 
Kiedy w bezpieczniku świeci się dioda, to oznacza to jego przeciążenie i następuje 
odłączenie zasilania prądowego do podłączonego do bezpiecznika podzespołu. W 
przypadku problemów z układem elektrycznym lub podzespołami elektronicznymi należy 
skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub serwisem firmy ROPA. 

Czerwona dioda
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8.2.4 Lista bezpieczników elektronicznych

Samopowrotne bezpieczniki elektroniczne z diodami
F70r 100 mA CzC przyst.odbioru mocy wyor./taśmy sitowej w centralnym ukł.elektr., 15 V
F71r 100 mA CzC oś dodatkowa, ultradźwięk przód w centralnym ukł.elektr., 15 V
F72r 100 mA CzC napęd ogławiacza/wyorywacza w centralnym ukł.elektr., 15 V
F73r 100 mA CzC ciśnienie w ukł.hamulcowym w centralnym ukł.elektr., 15 V
F74r 100 mA CzC 3 oś w centralnym ukł.elektr., 15 V
F75r 100 mA CzC napęd jezdny, CzC ciśnienie paliwa w skrzynce silnika 15 V
F76r 100 mA Ultradźwięk tył, CzC opróżnianie zasobnika w skrzynce silnika 15 V
F77r 100 mA CzC ciśnienie pomp gw.sit., CzC pr.obr.gw.sitow. w skrzynce silnika 15 V
F78r 100 mA CzC ślimak zasobnika/elewator w skrzynce silnika 15 V
F79r 100 mA Czujnik PVG turbina olejowa od r.p. 2006 w skrzynce silnika 15 V
F80r 100 mA Pręd.obr. taśma sitowa + elewator w centralnym ukł.elektr., 8,5 V
F81r 100 mA Czujnik pedał gazu 2 + wysok.trójpunktu w centralnym ukł.elektr., 8,5 V
F82r 100 mA Czujnik kąta skrętu kół 1 osi w centralnym ukł.elektr., 8,5 V
F83r 100 mA Czujnik pedału jazdy 1 w centralnym ukł.elektr., 8,5 V
F84r 100 mA Czujnik kąta skrętu kół 2 osi w centralnym ukł.elektr., 8,5 V
F85r 100 mA Czujnik kąta skrętu kół 3 osi w centralnym ukł.elektr., 8,5 V
F86r 100 mA Czujnik kąta przegubu w centralnym ukł.elektr., 8,5 V
F91r 100 mA Czujnik wys.rusztu prow., czuj.taśm.wył.-przeg. w skrzynce silnika 8,5 V
F92r 100 mA Pręd.obr. gw.sitow. 1, pr.obr. gwiazd.sit. 2 w skrzynce silnika 8,5 V
F93r 100 mA pr.obr. gwiazd.sit. 3, czujnik wys.taśm.wył. w skrzynce silnika 8,5 V
F101r 100 mA Czujnik czujników rzędów 8,5 V w skrzynce wyoryw.   8,5 V

F102r 100 mA
Czujnik głęb.ogławiacza prawy 8,5 V, czujnik głęb.ogł. 
lewy 8,5V

w skrzynce wyoryw.   8,5 V

F103r 100 mA
Czujnik wys.walca kont., prawy 8,5 V, czujnik wys.walca 
kont., lewy 8,5 V

w skrzynce wyoryw.   8,5 V

F104r 100 mA
Czujnik siły cięcia NK 8,5 V, pręd.obr. walca wyoryw. 1-4 
8,5 V

w skrzynce wyoryw.   8,5 V

F105r 100 mA
Czujnik ster.korp.lemieszy 8,5 V, prędk.obr. walca 
kontakt. 8,5V

w skrzynce wyoryw.   8,5 V

F106r 100 mA
Czujnik głęb.wyorywania prawy 8,5 V, czujnik głęb.
wyoryw. lewy 8,5V

w skrzynce wyoryw.   8,5 V

F107r 100 mA
Czujnik głęb.wyor. belki lemiesza, czujnik przesuwu 
boczn.wyoryw. 8,5 V

w skrzynce wyoryw.   8,5 V

F115r 100 mA CzC odciąż.ogław. praw + lew 15 V w skrzynce wyoryw   15 V

F116r 100mA
CzC zabezp.przed kamien. 15 V, pr.obr. walca ogław. 
15 V

w skrzynce wyoryw   15 V

(CzC = skrót dla czujnika ciśnienia)
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8.4 Kolorowe kody okablowania elektr.

Kolorowe kody okablowania elektr.

8.3 Lista przekaźników

Nr. Oznaczenie Pozycja w maszynie Uwagi Nr cz.

K01 Przekaźnik obc.gł. zac. 15 Centralny układ elektroniczny (od strony kabiny)
moc 70 A, przek.obc.ukł.
elektr.

320099

K03 Przek.kierunkowskazów Konsola fotela Czujnik migania 320021

K06 Przekaźnik wycieraczek Centralny układ elektroniczny (od strony kabiny) Silnik wycieraczki 320573

K07
Przekaźnik centralnego 

ukł.smar.
Centralny układ elektroniczny (od strony kabiny)

Pompa centralnego 
smarowania

320154

K15
Przek. ASW wyor. + 

ogław.
Centralny układ elektroniczny (od strony kabiny)

Do włączania 6 żarówek 
E26-E29

320573

Brązowy Masa
Czerwony Zacisk 30
Różowy Zacisk 15

Żółty 5,5 Volt
Filoletowy 12 Volt

Czerw/żółty 15 Volt
Niebieski Przewody sygn. cyfr. (WŁ/WYŁ)
Zielony Przewody sygn. analog. (zmienne wartości czujnika)
Szary Wszystkie światła (odbiorniki = żarówka i urządz.ostrz. (brzęczyk „H“ + „E“)
Biały Silniki elektryczne i wewn.okablowanie, pozostałe

Pomarańcz. Przewody ster. do wszystkich zaworów i magnesów (wszystkie „Y“)
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8.5 Szukanie awarii na kolorowym terminalu
Awarie w pracy maszyny są częściowo pokazywane na kolorowym terminalu w postaci 
symboli ostrzegawczych. W przypadku problemów z układem elektrycznym lub 
podzespołami elektronicznymi są pokazywane dane podzespoły z podaniem ich nazwy.

Przykład:
 = problem komunikacji ze sterownikiem 

   A14 = Komputer EST D (patrz poniższa tabela)

	 = sygnał analogowy w niedozwolonym zakresie 
   Dany czujnik jest połączony z podzespołem A02 (patrz poniższa tabela)

Na kolorowym terminalu po prawej stronie obok symbolu ostrzegawczego w polu 
tekstowym pojawia się informacja o tym, który sygnał czujnika znajduje się w 
niedozwolonym zakresie.

	 = stwierdzono przerwanie przewodu lub zwarcie.  
   Dotyczy komputera A03 = Komputer EST E (patrz powyższa tabela).

Po prawej stronie obok symbolu ostrzegawczego na kolorowym terminalu  pojawia się 
informacja, czy wystąpiło pęknięcie przewody czy też zwarcie.
Ponadto pojawia się informacja, którego z podzespołów połączonych z komputerem 
A03, dotyczy ta awaria.

	 = Błąd pamięci wewn. EEPROM. 
   Błąd podczas odczytywania parametrów.
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8.5.1 Menu diagnostyczne
W dalszej części instrukcji pokazano zdjęcia dostępnych na kolorowym terminalu menu 
diagnostycznych. Menu ułatwiają serwisowi zdiagnozowanie awarii. Po otrzymaniu 
polecenia z serwisu użytkownik otwiera odpowiednie punkty menu i wyświetlone 
wartości lub symbole przekazuje się serwisowi.

DIN Podzespół Poz. w maszyniee Uwagi Nr cz.

A01 Komputer EST A
w centralnym ukł.elektr. przy 
pokrywie

Komputer A, prow.głęb., 
terminal

320615

A02 Komputer EST B
w centralnym ukł.elektr. przy 
pokrywie

Komputer B, kierowanie 320615

A03 Komputer EST C
w skrzynce silnika przy 
pokrywie

Komputer C, napęd 
jezdny, silnik

320615

A07 Terminal na górze konsoli fotela oben Ekran Müller-Elektronik, 
kolorowy

320669

A10 Dżojstik w konsoli fotela 320663

A14 Komputer EST D
w skrzynce silnika przy 
pokrywie

Komputer D, regulacja 
czyszczenia

320615

A15 Komputer EST E
w wyorywaczu boczna 
ścianka prawo śc

Komputer E, ukł.hydr.
wyorywacza

320615

A16
Panel obsł. 1 
Ustawianie maszyny

w konsoli fotela prawy 
przedni panel obsł.

Z przełącznikiem 12 
stopniowym

320682

A17
Panel obsł. 2 
Ustawianie maszyny

w konsoli fotela prawy tylny 
panel obsł.

Z przełącznikiem 12 
stopniowym

320682

A18
Panel obsł. 3 
Opróżnianie zasob.

Przy fotelu kierowcy lewy 
podłokietnik

Z potencjometrem 320681

A19
Sterowanie 
klimatyzacją

w centralnym ukł.elektr. na 
płycie głównej

Regulacja temperatury 
w kabinie

320659
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Uwaga! Ryzyko uszkodzeń w układzie elektrycznym i w podzespołach elektronicznych 
w maszynie. Nie wolno wyłączać głównego wyłącznika akumulatorów, jeżeli maszyna 
pracuje i włączony jest zapłon.

8.7 Start z obcego źródła i ładowanie akumulatorówn

W przypadku konieczności uruchomienia kombajnu z obcego źródła w żadnym 
wypadku nie wolno stosować urządzeń ładujących lub połączonych z siecią 
lub generatorem, ponieważ w przypadku użycia tych urządzeń może dojść do 
nieodwracalnych uszkodzeń w podzespołach elektronicznych maszyny euro-Tiger.
Jako obce źródło startu można zastosować wyłącznie inne pojazdy z napięciem 
pokładowym 24 V lub akumulatory samochodowe o napięciu 24 V i wystarczającą 
pojemnością.

Wyraźnie informujemy, że do uruchamiania kombajnu euro-Tiger zabronione jest 
stosowanie urządzeń szybko-ładujących oraz urządzeń połączonych z siecią. 
Uszkodzenia powstałe w wyniku przepięcia i związane z użyciem niedozwolonych 
prostowników lub urządzeń startowych nie są objęte roszczeniami gwarancyjnymi 
ani rękojmią. 	

Główny wyłącznik akumulatorów

8.6 Główny wyłącznik akumulatorów
Układ elektryczny można odłączyć całkowicie od akumulatorów przy użyciu głównego 
wyłącznika akumulatorów. Wyłącznik znajduje się po prawej stronie komory silnika przed 
akumulatorami.

Uwaga!
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Ładowanie akumulatora/start z obcego źródła/pomoc przy uruchamianiu
Podczas ładowania akumulatorów należy odłączyć bieguny dodatnie i wyłączyć 
główny wyłącznik akumulatorów. Do ładowania można używać wyłącznie normalnych 
prostowników akumulatorowych. Stosowanie prostowników szybko-ładujących jest 
zabronione!
Wartość prądu ładowania może wynosić maksymalnie 1/10 pojemności znamionowej 
akumulatora.
Ponieważ w przeszłości pojawiały się już wielokrotnie uszkodzenia na skutek 
nieprawidłowego ładowania akumulatorów lub uruchamiania z obcego źródła, producent 
informuje, że kombajn euro-Tiger można uruchamiać z obcego źródła wyłącznie wg 
poniższej metody.

Uwaga! Ryzyko obrażeń. Bezwzględnie stosować się do wskazówek dotyczących 
bezpiecznej pracy wydanych przez  producenta akumulatora podczas kontaktu z 
akumulatorami kwasowymi. 

Uruchamianie z obcego źródła
– Używać wyłącznie znormalizowanych kabli rozruchowych z rzeczywiście 

wystarczającym przekrojem przewodów elektrycznych.
– Używać wyłącznie akumulatorów z takim samym napięciem znamionowym (24V).
– Zwrócić uwagę na wystarczającą pojemność akumulatora w pomagającym pojeździe.
– W obu pojazdach wyłączyć silniki i zapłon.
– W maszynie euro-Tiger wyłączyć wyłącznik główny.
– Pamiętać o tym, aby oba pojazdy nie stykały się ze sobą w żadnym miejscu.
– Połączyć najpierw biegun ujemny akumulatora w pojeździe pomagającym z biegunem 

ujemnym akumulatora w maszynie euro-Tiger. Alternatywnie można użyć także 
metalowych, niepolakierowanych i przewodzących prąd miejsc (np. taśma masy lub blok 
silnika) w pojeździe pomagającym z podobnym miejscem (taśma masy, blok silnika lub 
zaczep do holowania na rurze ramy z tyłu) uruchamianego pojazdu euro-Tiger.

– Połączyć biegun dodatni akumulatora pomagającego pojazdu z biegunem dodatnim 
akumulatora w maszynie euro-Tiger. 

– Włączyć główny włącznik akumulatorów w maszynie euro-Tiger.
– Uruchomić silnik w pomagającym pojeździe i zwiększyć prędkość obrotową do 

średnich wartości.

Uwaga!
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– Uruchomić silnik w maszynie euro-Tiger i pamiętać o tym, aby próba uruchomienia 
nie trwała dłużej niż 15 sekund.

– Przed zdjęciem kabla rozruchowego bezwzględnie wyłączyć silnik w pomagającym 
pojeździe, ponieważ w przeciwnym wypadku może dojść do uszkodzenia jego 
podzespołów elektronicznych.

– Zdjąć kable rozruchowe z obu pojazdów w odwrotnej kolejności (najpierw kabel 
dodatni, a następnie kabel ujemny).

8.8 Spawanie przy maszynie
W trakcie spawania przy maszynie główny wyłącznik akumulatora należy wyłączyć. 
Kabel masy transformatora spawalniczego należy umieścić jak najbliżej spawanego 
miejsca.

Uwaga! Wszelkie prace spawalnicze przy maszynie mogą wykonywać wyłącznie osoby, 
które zgodnie z regionalnymi przepisami są odpowiednio wykwalifikowani w zakresie 
tych prac. Prace spawalnicze na elementach nośnych lub elementach odpowiedzialnych 
za bezpieczeństwo wolno wykonywać po wcześniejszym uzgodnieniu ich z 
producentem, pod warunkiem, że wg obowiązujących przepisów są one dozwolone. 
Wszelkie prace spawalnicze można wykonywać wyłącznie zgodnie z obowiązującymi 
normami i uznanymi zasadami techniki. Pamiętać bezwzględnie o podwyższonym 
zagrożeniu pożarowym podczas spawania w pobliżu łatwopalnych części lub cieczy 
(paliwo, oleje, smary, opony itd.). ROPA nie przejmuje żadnej odpowiedzialności 
za szkody w maszynie powstałe na skutek niewłaściwie przeprowadzonych prac 
spawalniczych.

Pomagający 	
pojazd

Komora silnika

Główny wył. 
akumulatorów

euro-Tiger

np. rura ramy z tyłu 	
(zaczep do holowania)

Uwaga!
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8.9 Holowanie
W przypadku zaistnienia potrzeby holowania pojazdu należy bezwzględnie stosować 
się do regionalnie obowiązujących przepisów dotyczących pojazdu holującego i 
zabezpieczenia obu pojazdów na drogach publicznych. Przekładnię należy zawsze 
ustawić w pozycji neutralnej. Przedtem maszynę należy wyłączyć. Włączyć hamulec 
ręczny i zabezpieczyć maszynę dodatkowo dwoma klinami znajdującymi się z komorze 
silnika za zbiornikiem paliwa przed nieplanowaną zmianą położenia.
1. Wyłączyć zasilanie sprężonego powietrza. W tym celu odkręcić czerwony zawór 

odcinający z tworzywa sztucznego (1) znajdujący się pod prawą osłoną boczną 
poprzecznie do ułożenia przewodów. 

W pokazanej pozycji zawór odcinający jest  
otwarty. Obrócić go o 90° w celu zamknięcia

1

2.  Nacisnąć lub pociągnąć dźwignię zmiany biegów (2) (na zewnątrz z lewej strony z 
tyłu przekładni) do pozycji środkowej. Żaden z biegów nie może być włączony.

2
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Ostrzeżenie! Kierowanie pojazdem przy wyłączonym silniku jest utrudnione! Zachować 
ostrożność, kiedy nie działają hamulce! Do holowania kombajnu euro-Tiger stosować 
wyłącznie pojazdy z wystarczająco mocnymi hamulcami. Podczas holowania używać 
wyłącznie sztywnych drążków holujących o odpowiednich rozmiarach. Przy pomocy 
samej maszyny euro-Tiger nie wolno holować innych pojazdów lub ciężarów.

Nie ma możliwości uruchomienia silnika maszyny euro-Tiger metodą na hol lub na 
popych.

8.10 Mocowanie elementów pomocniczych
Do zamontowania elementów pomocnych podczas wyciągania maszyny (np. drążka 
holującego itd.) służy specjalny uchwyt umieszczony po środku komory silnika (1).

W tym miejscu można mocować w sposób fachowy elementy pomocne podczas 
holowania lub wyciągania.

1

Mocowanie tych elementów z przodu pojazdu jest  problematyczne i jest to możliwe tylko 
w bardzo wyjątkowych sytuacjach i tylko przez upoważniony personel. W razie potrzeby 
należy skontaktować się z serwisem firmy ROPA. 

Wskazówka! Zastosowane elementy pomocnicze powinny mieć odpowiednią 
wytrzymałość. Należy pamiętać, że obciążenie występujące podczas wyciągania 
pojazdu, przekracza kilkakrotnie ciężar samego pojazdu. W przypadku wyciągania 
maszyny należy zwrócić się o pomoc do bardzo doświadczonych osób i używać zawsze 
wystarczająco wytrzymałego urządzenia oraz odpowiednich pojazdów.

Wskazówka!

Ostrzeżenie!
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8.11 Ręczne zwalnianie hamulca parkingowego
W celu zwolnienia hamulca parkingowego w układzie hydraulicznym musi być 
wystarczająco duże ciśnienie.
W sytuacji awaryjnej hamulec można zwolnić ręcznie, jeżeli ciśnienie w układzie 
hydraulicznym będzie zbyt niskie. W tym celu należy wyłączyć akumulator sprężynowy.

Niebezpieczeństwo! Zagrożenie życia przez przesuwającą się maszynę. Przed 
zwolnieniem akumulatora sprężynowego maszynę należy zabezpieczyć podkładając 
pod koła oba kliny. Prace przy hamulcach może wykonywać wyłącznie odpowiednio 
wyszkolony personel (np. mechanicy pojazdowi, mechanicy maszyn rolniczych, serwis 
hamulcowy itd.) przy zastosowaniu się do obowiązujących przepisów BHP.

W celu wyłączenia akumulatora sprężynowego należy wykręcić do oporu śrubę 
zwalniającą (2) po lewej i prawej stronie przedniej osi. Śruba znajduje się z tyłu siłownika 
pod aluminiową nakładką (1).

Wyłączanie akumulatora sprężynowego:
Wyłączyć silnik i zabezpieczyć przed przypadkowym włączeniem.
Zabezpieczyć pojazd dwoma klinami przed odjechaniem. Odkręcić aluminiową nakładkę 
po lewej i prawej stronie.
Kluczem oczkowym 13 obracać śrubami awaryjnego zwalniania (śruba z łbem 
sześciokątnym po środku siłownika) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek 
zegara do momentu, kiedy będzie wyczuwalny mocny opór.
Akumulator sprężynowy jest zwolniony, pojazd ma całkowicie otwarte hamulce. 
Teraz można go odholować do najbliższego serwisu lub w bezpieczne miejsce przy 
zachowaniu odpowiednich przepisów bezpieczeństwa.

Aluminiowa nakładka zdjęta

1

2

Niebez-	
pieczeństwo!
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Niebezpieczeństwo! W żadnym wypadku nie pozostawiać pojazdy 
niezabezpieczonego, kiedy akumulator sprężynowy jest zwolniony akum.spręż.. Pojazd 
zabezpieczyć przed odjeżdżaniem wystarczająco dużymi klinami. W polu widzenia 
kierowcy umieścić dużą tablicę z napisem: „Niebezpieczeństwo! Pojazd bez hamulców! 
Akumulatory sprężynowe są zwolnione“. Kluczyki do stacyjki pojazdu trzymać w 
bezpiecznym miejscu.

Prace przy akumulatorach sprężynowych są niebezpieczne i mogą wykonywać je 
wyłącznie odpowiednio przeszkolone i mające doświadczone w takich pracach.

Ostrzeżenie! Ryzyko poważnych obrażeń przez elementy wyrzucane z dużą siłą. W 
żadnym wypadku nie wolno otwierać akumulatora sprężynowego przy użyciu siły lub w 
niewłaściwy sposób. Części we wnętrzu akumulatora są naprężane przy użyciu dużych 
sił i w przypadku niewłaściwego jego otwierania mogą zostać wyrzucone na zewnątrz i 
zranić stojące w pobliżu osoby. Maksymalne dopuszczalne ciśnienie zwalniajace wynosi 
35 bar!

Po zakończeniu czynności naprawczych akumulatory należy uruchomić w następujący 
sposób:
Kluczem oczkowym 13 wkręcać do obudowy śruby awaryjnego zwalniania (śruba z 
łbem sześciokątnym po środku siłownika) w kierunku ruchu wskazówek zegara do 
momentu, kiedy odstęp między powierzchnią splanowaną i górną krawędzią zwalniacza 
awaryjnego wyniesie 5 mm. Ten stan jest wyczuwalny, kiedy nagle można łatwiej 
obracać zwalniaczem.

5

Ostrzeżenie!

Niebez-	
pieczeństwo!
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8.12 Ustawianie lub poprawianie ustawienia hamulców

 Wszelkie prace w układzie hamulcowym pojazdu może wykonywać włącznie 
odpowiednio przeszkolony personel specjalistyczny (np. mechanicy 
samochodowi, mechanicy maszyn rolniczych, serwis hamulcowy itd.) pod 
warunkiem przestrzegania obowiązujących przepisów BHP.

Śruba nastawcza (śruba imbusowa) znajduje się we wnętrzu cylinderka hamulcowego.
Jest ona dostępna przez otwór po środku śrub awaryjnego zwalniania hamulca.
Śrubę nastawcze wkręca się w kierunku ruchu wskazówek zegara przy pomocy klucza 
imbusowego (długość minimalna 100 mm, rozmiar 6 mm), aż będzie wyczuwalne 
przybranie siły (moment dokręcania 8-10 Nm). Najczęściej ma to miejsce po około 3 
obrotach.
Po dojściu do tego punktu śrubę wykręcić o około 2,5 obrotów do 3 obrotów w kierunku 
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Tymi 2,5 do 3 obrotami ustawia się luz 
hamulca.
Następnie podnosi się przednią oś pojazdu i sprawdza, czy ręką można obrócić kołami.
Po sprawdzeniu pojazd opuścić i przeprowadzić próbę hamowania.

8.13 Zawory hydrauliczne
Wszystkie zawory hydrauliczne są sterowane elektrycznie. Problemy w zaworach 
magnetycznych można zlokalizować przy użyciu specjalnych kabli sprawdzających 
dołączonych do pojazdu. Kable może podłączać wyłącznie odpowiednio przeszkolony i 
zapoznany z obsługą zaworów magnetycznych personel specjalistyczny.
Jeżeli sterowany elektrycznie zawór nie będzie działał, należy bez wyjątku skontaktować 
się ze specjalistą. W żadnym wypadku nie wolno zaworami potrząsać, aby przywrócić 
kontakt lub usunąć przerwę. W przypadku tego rodzaju prób zawór może nagle otworzyć 
się i spowodować u naprawiającej osoby śmiertelne obrażenia.

Ostrzeżenie! Szukanie awarii i ich usuwanie we wszystkich częściach układu 
hydraulicznego jest wyłącznie zadaniem odpowiednio przeszkolonego personelu 
specjalistycznego. Producent ostrzega przed próbami samodzielnego naprawiania lub 
samodzielnych testów w elektromagnetycznie uruchamianych zaworach hydraulicznych. 
Jeżeli w trakcie prób lub naprawy w układzie hydraulicznym pojawi się nagle ciśnienie, to 
może to spowodować nieplanowane ruchy maszyny. Może wtedy dojść do zakleszczenia 
osób lub części ciała, a nawet ich zgniecenia.

W tej pozycji zwalniacz awaryjny jest ponownie aktywny. Zamknąć obudowę 
przykręcając nakładkę.
Po zakończeniu wszystkich prac sprawdzić ustawienie hamulców i przeprowadzić próbę 
hamowania..

Ostrzeżenie!
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W trakcie wszystkich prac przy centralnym układzie smarowania należy zachować 
najwyższą czystość. W żadnym wypadku brud nie może dostać się do układu 
smarowania.
Jeżeli przez nieuwagę układ będzie pracował bez oleju w zbiorniku, to należy pompę 
odpowietrzyć. W tym celu zdjąć przewód główny, włączyć pompę i wyłączyć ją dopiero, 
kiedy z głównego przewodu będzie wychodził czysty smar bez pęcherzyków powietrza. 
Wkręcić grzybek smarujący na wejście rozdzielacza głównego i praską ręczną tak 
długo wpompowywać smar do niego, aż smar zacznie wychodzić przy łożyskach. Po tej 
czynności ponownie połączyć wszystkie przewody.
W przypadku zablokowania w układzie przewodów smar wychodzi na zaworze 
nadciśnieniowym (bezpośrednio przy wyjściu przewodu na pompie). Aby usunąć 
blokadę, należy wykonać następujące czynności:

8.14 Centralny układ smarowania – odpowietrzanie i usuwanie 
blokad

Zawór nadciśnieniowy

Pompa smarująca Rozdzielacz główny

Podrozdzielacz

Smarowane miejsce
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1. Odszukać zablokowane miejsce w układzie przewodów. Należy zacząć od 
sztywniejszego przewodu smarującego od strony pompy smarującej poprzez 
rozdzielacz główny (zablokowany przewód jest sztywniejszy, ponieważ znajduje 
się pod ciśnieniem), a następnie do właściwego podrozdzielacza i stąd do 
zablokowanego miejsca smarowania. Budowa centralnego układu smarowania 
została przedstawiona na poniższym schemacie. Dokładny plan znajduje się w 
rozdziale 9.

2. Odkręcić przewód od odbiornika i wkręcić grzybek smarujący do odpowiedniego 
podrozdzielacza).

3. Spróbować usunąć blokadę pompując praską ręczną smar do rozdzielacza.
4. Należy postępować systematycznie: od pompy smarującej do rozdzielacza 

głównego, a stąd do podrozdzielacza itd.
5. Po stwierdzeniu, że przewód jest znowu drożny, połączyć go ponownie z 

odbiornikiem. Sprawdzić drożność  pompując do przewodu smar. 
6. Jeżeli opisana tutaj metoda nie przyniesie spodziewanych efektów, należy 

skontaktować się z najbliższym punktem serwisowym firmy ROPA.

Pompa smarująca na przedniej ściance zasobnika

Funkcja wyjść na pompie:

Obwód smar. 1
Podwozie

Obwód smar. 2
Belka wyorująca
Tylko napęd mimośrodowy

Obwód smar. 3 wyorywacz 
(nie mimośród) i ogławiacz
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8.15 Tryb awaryjny napędów wentylatorów
Aby sprawdzić, czy wentylator chłodnicy oleju hydraulicznego rzeczywiście obraca się 
z maksymalną prędkością, można na próbę wyciągnąć wtyczkę z oznaczeniem (Y16) 
z silnika hydraulicznego wentylatora. Po wyciągnięciu wtyczki wentylator powinien 
obracać się z maksymalną prędkością.

Jeżeli wydajność chłodzenia nie ulegnie poprawie, maszynę można użytkować dalej 
tylko przy zredukowanym obciążeniu.
To samo dotyczy wentylatora chłodnicy silnika (chłodnica wody/chłodnica sprężarki).
W tym przypadku można odłączyć od pompy hydraulicznej na próbę wtyczkę z 
oznaczeniem Y99.

Y 16

Y 99
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8.16 Rozkładanie zbiornika paliwa
W celu uzyskania lepszego dojścia do dolnej części pomp hydraulicznych w komorze 
silnika zbiornik paliwa można rozłożyć w następujący sposób:
- Wykręcić śrubę mocującą (1) umieszczoną z lewej strony obok wlewu paliwa.
- Zbiornik powoli opuścić w dół obracając długi sworzeń gwintowany (2) znajdujący 

się po prawej stronie obok wspornika tylnego fartucha.
- Przy opuszczaniu zbiornika uważać, aby przednia ścianka zbiornika nie dotykała 

skrzynki rozdzielczej silnika, ponieważ w przeciwnym wypadku może ona ulec 
uszkodzeniu. 

2

1
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Miarodajnym wskaźnikiem ilości są śruby do kontroli poziomu oleju oraz wzierniki! 
W przypadku, kiedy podane rodzaje olejów są niedostępne, wolno stosować  WYŁĄCZNIE oleje i smary zawarte w tabeli zamienników 
firmy ROPA lub środki, które wg międzynarodowych tabel zamienników odpowiadają całkowicie tym zalecanym przez firmę ROPA. 

Podzespół Rodzaje smarów lub paliwa
Ilość w 
litrach Interwały

Silnik wysokoprężny
Olej w silniku z. B. Mobil Delvac XHP Extra 10W-40

lub oleje silnikowe wg DCNorm 228.5
ok. 30-38 
(min-max)

co 400 godz.pracy. w przy-
padku paliwa FAME/RME 
co 150 godzin

Układ chłodzenia Płyn chł./antykorozyjny -40° wg DC MB325.0 i 
326.0

ok. 65 co 3 lata

Osie
Oś przednia Przekładnia 
wyrówn.

Mobilube LS 85W-90 API GL-5 ok. 23

Raz w roku

Oś przednia 
Przekł. planetarna 2 szt. 
Napędy portal. 2 szt..

Mobilube HD-A 85W-90 API GL5

 
Po ok. 9,2
po ok. 9,0

1 oś tylna  
Przekł. planetarna 2 szt. 
Przekł.wyrów.  
Przekładnia przystaw.

 
Po ok. 9,2
ok. 20
ok. 2,5

2 oś tylna  
Przekł.planetarna 2 szt. 
Przekł.wyrów.  
Przekładnia przystaw.

 
Po ok. 4,0
po ok.. 18,0

Przekładnia przy wyoryw. Raz w roku; wszystkie 
maszyny pracujące poza 
krajami UE dodatkowo co 
750 godzin roboczych, p. 
Tabela prac konserwacyj-
nych

Walce z prawej str. 
Walce z lewej str. przód 
Walce z lewej str. z tyłu 
Przekł.łopaty
Przekł.lemieszy

ok. 1,5 
ok. 4,3 
ok. 1,2
ok. 0,5
ok. 0,5

Ułożysk.korpusu lemieszy
Wersja liniowa 6 rzędów Łoży-
ska wału mimośrodowego 5 x

po ok. 0,15 
po ok. 0,25

Żaden
żaden

Pozostałe elementy konstr.
Przekładnia taśmy sitowej ok. 2,5 Raz w roku
Przekładnia rozdz.pomp ESSO/ATF D 21611 ok. 12,5 Raz w roku
Przekładnia biegów 2-bieg. Mobilube SHC LS 75W-90 API GL-5 ok. 8,0
Układ hydraul. ESSO/Mobil UNIVIS N HVLP 46  

wg DIN 51524 część 3
ok. 220 Raz w roku

Łańcuchy rolkowe ze stali Olej przekł. lub smar Nanosić zal.od potrzeby
Zbiornik paliwa Olej nap. DIN EN 590	

Olej rzepakowy (FAME lub RME) DIN EN 14214
Ok. 1440

Miejsca smar. Smar wielozadaniowy NLGI klasa 2 Wg planu smarowania
Zęby mimośrodowe  
(tylko PRh-V) Pasta miedziowa nr art. ROPA 017334 Wg potrzeby
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9.3 Plan smarowania euro-Tiger od 2005 V8 z wyorywaczem PRh

Smarowane miejsce

Ilość 
grzyb-
ków

Co	….	
Godzin 
roboczych

Ogławiacz
Łożyska dogławiacza 42 50
Łożysko współpr. rury przejściowej lewej (tylko PBSh) 1 50
Punkt obrotu talerza wyrz.liści złożyć 2 100
Mechanizm dźwigni składania talerza wyrz.liści 2 100
Głowica przeg.siłownika odciąż.ogławiacza 2 100
Dźwignia blokująca koła bieżne ogławiacza 2 200
Wyorywacz
Zęby na kołnierzu przekł.lemieszy (tylko w PRh-V) 5 50
Siłownik ustawiania belki lemiesza 4 100
Siłownik ustawiania  wysokości toru ruchu walca 2 200
Punkt obrotu wahadła zawiesz. ramię środk 2 200
Podwieszenie głowicy łożyska walca kontakt. 4 200
Główki przegub.przes.bocznego wyoryw. 2 200
Dźwignia kąt.pantografu ogławiacza; tylko nr ser.05-*** 2 200
Pozostałe części trasy przesuwu buraków
Przekł.kątowa rury osłan.paska elew. prawo/dół 1 100
Łożysko współpr. wałów napędowych elewatora 2 100
Łożysko współpr. ślimaka zasobnika 1 100
Przegub krzyż.napędu ślimaka zasobnika 1 100
Wzdł.podł.zgarn.łożysko wału napęd. 3 100
Łańcuch nap.wzdł.podł.zgarn.koło nawrotne (środkowe) 1 100
Poprz.podł.zgarn. wał napędowy 3 100
Podłogi zgarn.koła nawrotne przy napinaczu łańcucha 8 100
Ułożyskowane walca czyszczącego 2 100
Łożyska wały nap.taśmy wyładowczej 2 100
Dźwignia przekazania rusztu prow. 1 i 2 gwiazda sitowa 2 200
Punkt obrotu taśmy wyład. w górę/w dół 1 200
Podwozie
Przegub kulowy kozła nośnego 3 osi przedniej 1 100
Główki przegubów na siłownikach obciąż.ostatniej osi 4 100
Smarowanie toru prowadz.ostatniej osi z lewej i prawej str. - 100
Osie bieżne osi dodatk. (tylko przy osi doda. lewo/prawo) 4 200
Wały Kardana przekładni rozdzielacza do 3 osi w wersji  
20 km/h i  
25 km/h

10
12

200
200

Przeguby krzyż. w  wahaczach  3 osi napędzanych 12 200
Główki przegubów siłowników podparcia osi przedniej (V8- 4 200
Łożyska kulkowe wałka urucham.zawór hamowania 2 500
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Po każdym umyciu maszyny należy posmarować wszystkie miejsca wymagające 
smarowania. Układ centralnego smarowania należy po umyciu maszyny przesmarować 
przynajmniej 2 cyklami smarowania.

Nie wolno stosować smarów ze cząsteczkami stałymi. Dopuszczalne natomiast jest 
stosowanie smarów biodegradowalnych.
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9.5.1 Oleje silnikowe wielozakresowe (specyfikacja 228.5)
Stan: 06.09.2005

Nazwa produktu 0W-30 10W-40 5W-30 5W-40 Firma, miasto/kraj
AD SDX 10W40 X AD Parts, S.L., Girona/Spanien
ad-Super Cargo Leichtlauf-Oil X Carat GmbH & Co. KG, Eschborn/Deutschland
Addinol Super Truck MD 1048 X Addinol Lube Oil GmbH, Leuna/Deutschland
Addinol Ultra Truck MD 0538 X Addinol Lube Oil GmbH, Leuna/Deutschland
Agip Sigma Super TFE X ENI S.p.A. - Refining & Mark Rom/Italien
Agip Sigma Trucksint TFE X ENI S.p.A. - Refining & Mark Rom/Italien
Agip Sigma Ultra TFE X ENI S.p.A. - Refining & Mark Rom/Italien
Antar Maxolia 10W-40 X Total Lubrifiants, Paris/Frankreich
Antar Maxolia FE 5W-30 X Total Lubrifiants, Paris/Frankreich
Aral GigaTurboral X Aral Aktiengesellschaft, Hamburg/Deutschland
Aral MegaTurboral X Aral Aktiengesellschaft, Hamburg/Deutschland
Aral SuperTurboral X Aral Aktiengesellschaft, Hamburg/Deutschland
Ardea Semi Synthetic Special Diesel Oil X Peeters Brems S.A., Wijngem-Antwerpen/Areca Funaria 
Areca Funaria Syntex X Durand Production S.A., Harnes/Frankreich
Armorine Diamant X Armorine S.A., Lanester Cedex/Frankreich
Ashland A.P.B. Prefleet DDQ X Ashland Oil Nederland, Dordrecht/Niederlande
Astris TNX X Astris S.A., Giornico/Schweiz
Autol Valve Ultra FE X Agip Schmiertechnik GmbH, Wurzburg/Deutschland
Averoil TIR-UHP X Olipes, S.L., Arganda del Rey/Spanien
Avia Turbosynth HT-E X Avia Mineralo l-AG, Munchen/Deutschland
Aviatic Super FEG X Wilhelm Scholten GmbH, Munster/Deutschland
Aviaticon FinkoTruck LD 10W-40 X Finke Mineralo lwerk GmbH, Bremen/Deutschland
Avilub Motorenöl WDB 10W-40 X Hermann Bantleon GmbH, Ulm/Deutschland
BayWa Motorenöl 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
Blasol DHP 10W40 X Blaser Swisslube AG, Hasle-Ruegsau/Schweiz
Blu Oil 5 X Rondine Azienda Petrochim (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 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
BR-352-EX X Petrobras Distribuidora S.A. Janeiro/Brasilien
Calpam Turbosynth X Calpam Mineralöl-Gesellscr Aschaffenburg/Deutschland
Caltex Delo XLD X Chevron Texaco Technology Gent/Zwijnaarde/Belgien
Carl Motorenöl Cargo X Coparts Autoteile GmbH, Essen/Deutschland
Castrol Dynamax X Castrol Ltd., Swindon/England
Castrol Elixion X X Castrol Ltd., Swindon/England
Castrol Enduron X Castrol Ltd., Swindon/England
Castrol Enduron Plus X Castrol Ltd., Swindon/England
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 Ruscoforce N.V., Lanaken/Belgien
Classic Motorenöl Super X Christian Lühmann GmbH & Hoya/Deutschland
Classic Motorenöl Ultra X Christian Lühmann GmbH & Hoya/Deutschland
Condat Vicam Eurosynth X S.A., Chasse-sur-Rhône/Frankreich
Dallas Power 5 X New-Process AG, Tubach SG/Schweiz
Diesel Master 10W/40 X Freedom Lubricants Limited, Huddersfield
Diesel Truck Performance X Meguin GmbH & Co. KG Mineral Saarlouis
Divinol Multimax Synth X Zeller + Gmelin GmbH & Co Eislingen/Deutschland
Divinol Multimax USHPD X Zeller + Gmelin GmbH & Co Eislingen/Deutschland
ECLA X C.F.C.L.., Merignac/Frankreich
Econo-Veritas Truck FE X Oelwerke Julius Schindler G Hamburg/Deutschland
Eldon’s Elona Syn X Eldon’s S.A.,Athen/Griechenland
Elf Performance Experty 10W-40 X Total Lubrifiants, Paris/Frankreich
Elf Performance Experty FE 5W30 X Total Lubrifiants, Paris/Frankreich
Ellmotol Econo Plus HDC X Eller-Montan-Comp. GmbH, Duisburg/Deutschland
EMKA Cargo MC 10W40 X EMKA Schmiertechnik Gmb Heilbronn/Deutschland
Engen Dieselube 3000 Super X Engen Petroleum Ltd., Kapstadt/Sudafrika
ERG TD 501, SAE 10W-40 X ERG Petroli SpA, Savona/Italien
ESA Multilub Freeway X ESA, Burgdorf/Schweiz
Essolube XTS 5 10W-40 X Exxon Mobil Corporation, Fairfax
Essolube XTS 501 10W-40 X Exxon Mobil Corporation, Fairfax
Eurol Concept LD X Eurol Produktionsges.m.b.H Innkreis/Österreich
Evva Truck Extra X Evva-Schmiermittel-Fabrik, Margarethen/Moos/Österreich
Expert XH, SAE 10W40 X Swd Lubricants GmbH & Co Duisburg/Deutschland
Fina Kappa First 5W30 X Total Lubrifiants, Paris/Frankreich
Fina Kappa Ultra 10W-40 X Total Lubrifiants, Paris/Frankreich
Freeway DBE4 X Nervol S.A., Montpouillan/Frankreich
Fuchs Titan Cargo LDF X Fuchs Petrolub AG, Mannheim/Deutschland
Fuchs Titan Cargo SL SAE 5W-30 X Fuchs Petrolub AG, Mannheim/Deutschland
Galax Extra HPD X NIS - Rafinerija Nafte Beograd, Belgrad/Serbien Montenegro
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
Gulf Superfleet ELD 10W-40 X Gulf Oil International, London
Gulfleet Highway 10W-40 X S.A.E.L., Madrid/Spanien
Gulfleet Supreme (EP) X S.A.E.L., Madrid/Spanien
Hafa Eurodex X Hafa, Paris/Frankreich

9.5 Wyciąg z normy zakładowej Mercedes-Benz Smary,	
oleje silnikowe i płyny chłodzące/antykorozyjne 
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Hankook Shell Rimula Ultra X Hankook Shell Oil Company gu Seoul/Rep. Korea
Hercules FE X FL Selenia s.p.a., Villastello
Hercules SHTF X FL Selenia s.p.a., Villastello
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
Jomo Delcion X Japan Energy Corporation, Tokyo/Japan
Kennoco Eurosynth HP X Handel-Mij Noviol B.V., Nijmegen/Niederlande
Kompressol-FX X Kompressol-Oel Verkaufs GmbH, Ko ln/Deutschland
Liqui Moly LKW Langzeit Motoröl X Liqui Moly GmbH, Ulm/Deutschland
Lukoil Prima X OOO Lukoil-Permnefteorgsi Perm/Osentsy/Rußland
Madit Mistral X Slovnaft Vürup a.s., Bratislava/ Republik
Mapetrol Motorol SHPD Ultra X d.o.o., Maribor/Slowenien
Master Truck X Kuttenkeuler GmbH, Köln/Deutschland
Max Raloy Diesel X Raloy Lubricantes, Santiago
Maxima HC Magnum XHPD X Oil Refinery Modrica, Modrica/Bosnien-Herzegowina
Maxima XHPD X Oil Refinery Modrica, Modrica/Bosnien-Herzegowina
MB 228.5 Motorenöl 000 989 60 01 12 X DaimlerChrysler AG, Stuttgart/Deutschland
MB 228.5 Motorenöl 000 989 60 01 13 X DaimlerChrysler AG, Stuttgart/Deutschland
Mega Truck X Raiffeisen Central-Genosse Münster/Deutschland
Megasynt X Rilub S.p.A., Ottaviano (NA)/Italien
megol Motorenoel Super Leichtlauf DIMO X Meguin GmbH & Co. KG Mineral Saarlouis/Deutschland
megol Motorenoel Super LL DIMO Premium X Meguin GmbH & Co. KG Mineral Saarlouis/Deutschland
MHT STL Extra X MHT Industrietechnische Pro Mayen/Deutschland
Midland Synqron Diesel X Oel-Brack AG, Hunzenschwil/Schweiz
Mobil Delvac 1 5W-40 X Exxon Mobil Corporation, Fairfax
Mobil Delvac 1 SHC X Exxon Mobil Corporation, Fairfax
Mobil Delvac XHP Extra X Exxon Mobil Corporation, Fairfax
Mobil Delvac XHP Extra 101 10W-40 X Exxon Mobil Corporation, Fairfax
Mobil Delvac XHP Ultra X Exxon Mobil Corporation, Fairfax
Mogul Diesel Adut X Paramo, a.s., Pardubice/Tschechische Republik
Mogul Diesel DTT Plus X Paramo, a.s., Pardubice/Tschechische Republik
MOL Synt Diesel X MOL-LUB Ltd., Almasfuzito /Ungarn
Molykote Synt 10W40 SHPD X Krafft S.A., Andoain (Guipuzcoa)/Spanien
Morris Ringfree Ultra X Morris & Co. Ltd., Shrewsbury/England
Motorex Eco Power X Bucher AG, Langenthal/Schweiz
Motorex MC Power 3 X Bucher AG, Langenthal/Schweiz
Motorex MC Power Plus X Bucher AG, Langenthal/Schweiz
Motul Tekma Optima 5W-30 X Motul, Aubervilliers Cedex/Frankreich
Motul Tekma Ultima X Motul, Aubervilliers Cedex/Frankreich
Multitruck FE X Wynn’s Italia S.p.a., Santa C (PI)/Italien
New Process Motoroil Dallas Plus 3 X New-Process AG, Tubach SG/Schweiz
Nils Stratos X Nils Italia GmbH, Burgstall/Italien
Noaloil Diam LD 100 10W40 X Noaloil, Noale (VE)/Italien
Oest Dimo HT Super X Georg Oest Mineralölwerke, Freudenstadt/Deutschland
OMV super truck X OMV Aktiengesellschaft, Wien/Österreich
OMV truck blue SAE 10W-40 X OMV Aktiengesellschaft, Wien/Österreich
OMV truck FE plus X OMV Aktiengesellschaft, Wien/Österreich
One Hundred SAE 10W40 MB 228.5 X Oil Company Champion in the Worl (NA)/Italien
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
Orol Gold Longmot SKSHPF X Amstutz Produkte AG, Eschenbach LU/Schweiz
OTP Plus Super-Leichtlauf-Motorenöl X Hubert Math. Müller Handels Eschweiler/Deutschland
Pakelo Goldenstar X Pakelo Motor Oil S.r.l., San Bonifacio (Vr)
Pakelo Kentron Over MB 5 X Pakelo Motor Oil S.r.l., San Bonifacio (Vr)
Panolin Diesel HTE X X Panolin AG, Madetswil/Schweiz
Paramo Trysk Global X Paramo, a.s., Pardubice/Tschechische Republik
Pennasol Performance Truck X Mineralöl-Raffinerie Dollberg Dollbergen/Deutschland
Platinum Ultor Extreme 10W/40 X Orlen Oil Sp. z o.o., Krakow/Polen
PO Maximus Diesel 10W/40 X Petrol Ofisi Anonim Sirketi, Istanbul/Turkei
Power Truck 10W-40 X Raiffeisen Central-Genosse Münster/Deutschland
Proton Turbo Diesel Super X Petrol d.d., Ljubljana/Slowenien
Q8 SuperTruck FE X Kuwait Petroleum, Hoogvliet RT/Niederlande
Q8 T 850 X Kuwait Petroleum, Hoogvliet RT/Niederlande
Quaker State Synquest Diesel X X Oel-Brack AG, Hunzenschwil/Schweiz
Raff Maxi GRS X Raffineries Imperator, Baisieux/Frankreich
Ravenol Performance Truck X Ravensberger Schmierstoff Werther/Deutschland
Ravenol Super Performance Truck 5W-30 X Ravensberger Schmierstoff Werther/Deutschland
Repsol Turbo UHPD X Repsol YPF Lubricantes y E Mostoles-Madrid/Spanien
Ring Free Ultra plus FE 5W30 X Morris & Co. Ltd., Shrewsbury/England
Roadstar X Conqord Oil S.r.l., Lacchiare
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 Co., London
Shell Rimula Ultra X X Shell International Petroleum Co., London
Sips-TSL 4 X Sips-Dieter Docker GmbH, Viersen/Deutschland
Stamina LDS 100 X Greenway Lubricants Limite Mid/England
Statoil TruckWay X X Statoil Lubricants, 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. für Kfz-Bedarf, Düsseldorf/Deutschland
SVG Esvaugol SHPD-0 X Handelsges. für Kfz-Bedarf, Düsseldorf/Deutschland
swd Expert PAO X Swd Lubricants GmbH & Co 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 Petroli S.p.A., Mailand/Italien
Tamoil Diesel Top Performance FE X Tamoil Petroli S.p.A., Mailand/Italien
TCK EURO 5W30 X Gedol International S.R.L., Cerreto Guidi 
Teboil Super XLD X Suomen Petrooli Oy, Hamina/Finnland
Tor Turbosynth X X De Oliebron B.V., Zwijndrecht/Niederlande
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Tor Turbosynth 10W40 NF X De Oliebron B.V., Zwijndrecht/Niederlande
Total Rubia TIR 8600 10W-40 X Total Lubrifiants, Paris/Frankreich
Total Rubia TIR 9200 FE 5W30 X Total Lubrifiants, Paris/Frankreich
Triathlon Super Cargo X Adolf Würth GmbH & Co. KG, Künzelsau/Deutschland
Truckmaster XPFE X Adolf Wurth GmbH & Co. KG, Kunzelsau/Deutschland
Trucksynth X Adolf Wurth GmbH & Co. KG, Kunzelsau/Deutschland
Turbo Ultra Long X Oktanoil, Bela Crkva/Serbien und Montenegro
Turdus Semisyntetic XHPDO X Grupa Lotos S.A., Gdansk/Polen
Ultra SHPDO Synthetic X Krafft S.A., Andoain (Guipuzcoa)/Spanien
Unil LCM XS X Unil S.A., Saumur/Frankreich
Unil Opal LCM 800 X Unil S.A., Saumur/Frankreich
Unil Opal LCM 850 X Unil S.A., Saumur/Frankreich
Unil Unimot Truck LD X Unil Deutschland GmbH, Stuttgart/Deutschland
Unimot 5 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 FE X FL Selenia s.p.a., Villastellone (Torino)/Italien
Ursa Premium FE X ChevronTexaco Technology Gent/Zwijnaarde/Belgien
Ursa Super TDX X ChevronTexaco Technology Gent/Zwijnaarde/Belgien
Ursa TDX X ChevronTexaco Technology Gent/Zwijnaarde/Belgien
Usoco UHPD X N.V., Wijnegem/Belgien
Valar Adut XL 053 X NOCC, a.s., Praha 8/Tschechische Republik
Valvoline ProFleet X The Valvoline Company, Dordrecht/Niederlande
Valvoline ProFleet Extra X The Valvoline Company, Dordrecht/Niederlande
Veedol Dynastar X Veedol International, Swindon/England
Veedol Dynastar FS X Veedol International, Swindon/England
Veritas Spezial HD Extra X Oelwerke Julius Schindler G Hamburg/Deutschland
Verkol TD-Max X Verkol, S.A., Bera/Navarra/Spanien
Wintershall TFG X SRS Schmierstoff Vertrieb G Salzbergen/Deutschland
Wintershall TFL X SRS Schmierstoff Vertrieb G Salzbergen/Deutschland
Wisura Cargo MC 10W-40 X Wisura Mineralo lwerk, 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 O le GmbH, Ratingen/Deutschland
York 845 X Ginouves Georges S.A., La Farl`de/Frankreich
York 847 X Ginouves Georges S.A., La Farl`de/Frankreich
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9.5.2 Płyny chłodzące/antykorozyjne (specyfikacja 325.0)
Stan: 06.09.2005
Nazwa produktu Firma, miasto/kraj
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 Agip Schmiertechnik GmbH, Wurzburg/Deutschland, Würzburg
Anticongelante Diator Premium Diator de Mexico, S.A. de C.V., Le´ n, 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 Mineralol-AG, München/Deutschland
Behran Zagros Behran Oil Company, Teheran/Iran
BP Isocool BP Centre, Kapstadt/Südafrika
Caltex CX Antifreeze Coolant ChevronTexaco Technology Ghent, Gent/Zwijnaarde
Castrol Antifreeze NF Castrol Ltd., Swindon/England
Dragon Power Coolant A S-Oil Corporation, Seoul/Rep. Korea
Engen Antifreeze and Summer Coolant Petroleum Ltd., Kapstadt/Südafrika
Engman’s - Super Antifreeze Coolant Unico Manufacturing Co., Durban/Südafrika
ESA Frostschutz G05 ESA, Burgdorf/Schweiz
ESA Frostschutz G48 ESA, Burgdorf/Schweiz
Eurol Afrostin Eurol Produktionsges.m.b.H, Ried im Innkreis/Österreich
EuroPeak Coolant/Antifreeze Old World Industries, Inc., Northbrook, IL/USA
Fricofin Kühlerfrostschutz Fuchs Petrolub AG, Mannheim/Deutschland
Fridex G 48 Velvana, a.s., Velvary/Tschechische Republik
Genantin Super Clariant GmbH, Frankfurt/Main/Deutschland
Glacelf MDX Total Lubrifiants, Paris/Frankreich
GlycoShell Deutsche Shell GmbH, Hamburg/Deutschland
GlycoShell N Deutsche Shell GmbH, Hamburg/Deutschland
Glysantin Anti Korrosion BASF AG, Ludwigshafen/Deutschland
Glysantin G 48 BASF AG, Ludwigshafen/Deutschland
Glysantin mit Protect Plus BASF AG, Ludwigshafen/Deutschland
Hightec Antifreeze AN ROWE Mineralölwerk GmbH, Bubenheim/Deutschland
INA Antifriz Al Super Maziva Zagreb Ltd, 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/Schweiz
Motorex Antifreeze Protect G48 Bucher AG, Langenthal/Schweiz
OMV Kühlerfrostschutz OMV Aktiengesellschaft, Wien/Österreich
Panolin Anti-Frost MT-325 Panolin AG, Madetswil/Schweiz
Permant 100 Oil Refinery Modrica, Modrica/Bosnien-Herzegowina
PO Özel Antifriz Petrol Ofisi Anonim Sirketi, Istanbul/Türkei
Powercooling Concentrate Antifreeze SMB, Passy/Frankreich
Sasol Freezol Sasol Oil (Pty) Ltd, Randburg/Südafrika
Shell Tri Guard Shell South Africa, Cape Town/Südafrika
Total Antifreeze and Summer Coolant Total Lubrifiants, Paris/Frankreich
Valvoline AntiFreeze Extra The Valvoline Company, Dordrecht/Niederlande
Veedol AF Veedol International, Swindon/England
Veedol Antifreeze MB Veedol International, Swindon/England
Veedol Antifreeze NF Veedol International, Swindon/England
Zerex G 05 The Valvoline Company, Lexington, Kentucky/USA
Zerex G 48 The Valvoline Company, Lexington, Kentucky/USA

9.5.3 Zmieszane płyny chłodzące/antykorozyjne (specyfikacja 326.0)
Stan: 06.09.2005
Nazwa produktu Firma, miasto/kraj
Coolelf MDX37 Elf Lubrifiants, Paris/Frankreich
Kühlastoff G 05-23/50 BASF AG, Ludwigshafen
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9.6 Dopuszczone smary

9.6.1 Zalecane smary do centralnego układu smarowania

Producent Typ/nazwa Penetracja	

NLGI-KI.

Temp. stosowania 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 Penetracja	

NLGI-KI.

Temp. stosowania 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 bis +120 °C KP2K-30

9.6.2 Zalecane biologiczne smary do centralnego układu smarowania

Wymienione powyżej smary są zaleceniem poszczególnych producentów smarów, które w szczególności 
nadają się do automatycznych centralnych układów smarowania.
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9.7 Filtry, paski klinowe	
e-T od roku 2005 V8 z DC OM502 LA

Nr ROPA
Silnik
Filtr oleju dla silnika DC OM 502, 1 szt. 303014
Wkład filtra paliwa dokł.,1 szt. 303013
Główny wkład filtra powietrza, 2 szt. 301218
Wkład bezp.filtra paliwa, 2 szt. 301219
Wkład filtra wst. Pre-Line (olej nap.) 303028
Układ hydrauliczny
Filtr zwrotny w zbiorniku paliwa
Pierścień samouszcz. 1 szt. 180*6

270424
412454

Filtr ssący zwrotny w zbiorniku paliwa
Pierścień samouszcz. 1 szt.

270425
270187

Wkład filtra ciśn.mały przód z lewej str.
Pierścień samouszcz. 1 szt. 53.57*3.53  NBR 70

270336
412404

Nabój filtra ciśn. duży z tyłu
Wraz z pierścieniem uszcz. 79*3,  412455

270430

Korek wlewu z wbudowanym filtrem napow/odpow. 270389
Przekładnia rozdzielacza pompy
Filtr zasysaj.przekładni rozdzielacza pompy:
Uszczelka papierowa dla filtra zasys. przekł.rozdz.pompy:

O-20400010
O-20350003

Filtr zasysaj.świeżego powietrzaw kabinie
352332

Pasek klinowy
Pasek płaski 1. prądnica/klimatyzacja/pompa wody:  
1 szt. Pasek klin.żebrowany 

226059

2. prądnica 100 A: 1 szt. Pasek klin.żebrowany 226057
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9.9.2 Plan smarowania dla wyorywacza PRh z ogławiaczem PBSh 
(tylko rok prod. 2005)	z 73 miejscami do smarowania

Przewód oznaczony żółtym 
markerem do przewodów *S*

Piasta koła kopiującego prawego

Ślimak liści

Rozdzielacz ogławiacza

Koło kopiujące lewe
Piasta koła kopiującego lewego

Rura wspornika ustawiania wysokości 
Walec ogławiacza lewy

Łańcuch ogławiacza

Czujnik liści prawy
Czujnik liści lewy
Koło kopiujące prawe
Rura wspornika ustawiania wysokości 
Walec ogławiacza prawy

Rozdzielacz wałka mimośrodowego Rozdzielacz wałka mimośrodowego

Rozdzielacz lewy

Rozdzielacz główny

Korbowód Korbowód
ASK ASK 

Korbowód
ASK 

Podłużny otwór prowadnika 
głębokości

Pantograf przód dół
Pantograf przód góra

Walec wyorujący 3
Łożysko wciągania wymuszonego

Pantograf tył dół
Siłownik odciążający ogławiacza
Walec wyorujący 4

Walec wyorujący 2

Walec wyorujący 1

Do elementu pompy PE 120V 
(zredukowany o 2 stopnie)

Obwód smarowania 2
Przewód oznaczony żółtym markerem  
do przewodów *3*

Do elementu pompy PE 120V 
(zredukowany o 2 stopnie)

Obwód smarowania 2
Przewód oznaczony żółtym markerem  
do przewodów *1*

Podłużny otwór prowadnika 
głębokościPantograf tył dół

Siłownik odciążający ogławiacza
Walec wyorujący 4

Walec wyorujący 2
Walec wyorujący 1

Pantograf przód dół
Pantograf przód góra

Walec wyorujący 3
Łożysko wciągania wymuszonego

Rozdzielacz prawy

Rozdzielacz główny

Element przesuwny prawy
Łożysko łopaty

Walec wyorujący 6

Element przesuwny lewy

Ramię wychylne środek

Rura poliamidowa

Wąż wysokiego ciśnienia

Rura stalowa

Rozdzielacz środek

Łożysko mimośrodoweŁożysko mimośrodowe 

Łożysko mimośrodowe 
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9.9.3 Plan smarowania dla wyorywacza PRh z ogławiaczem PISh 
(tylko rok prod. 2005) z 71 miejscami do smarowania

Przewód oznaczony żółtym 
markerem do przewodów *S*
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Siłownik odciążający ogławiacza
Walec wyorujący 4

Walec wyorujący 2

Walec wyorujący 1

Rozdzielacz lewy

Do elementu pompy PE 120V 
(zredukowany o 2 stopnie)

Obwód smarowania 2
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do przewodów *3*

Do elementu pompy PE 120V 
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Element przesuwny prawy
Łożysko łopaty

Walec wyorujący 6

Element przesuwny lewy

Ramię wychylne środek

Rozdzielacz środek

Rozdzielacz główny

Rura poliamidowa
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Rura stalowa

Rozdzielacz prawy

Łożysko 
mimośrodowe
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mimośrodowe
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9.9.4 Plan smarowania dla wyorywcza PRh z ogławiaczem PBSh (od 
roku prod. 2006) z 73 miejscami do smarowania

Rura poliamidowa

Wąż wysokiego ciśnienia

Rura stalowa
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Łańcuch ogławiacza

Czujnik liści prawy
Czujnik liści lewy
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Łożysko wciągania wymuszonego

Pantograf tył dół
Siłownik odciążający ogławiacza

Walec wyorujący 4
Walec wyorujący 2

Walec wyorujący 1

Do elementu pompy PE 120V 
(zredukowany o 2 stopnie)

Obwód smarowania 2
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Walec wyorujący 1
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Pantograf przód góra
Walec wyorujący 3
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w ccm3/cykl smarowania

Element przesuwny prawy
Łożysko łopaty

Walec wyorujący 6

Element przesuwny lewy

Ramię wychylne środek

Rozdzielacz środek

Obwód smarowania 3
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Rozdzielacz główny

Rozdzielacz lewy

Przewód oznaczony żółtym 
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Rozdzielacz ogławiacza PBSh
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9.9.5 Plan smarowania dla wyorywacza PRh z ogławiaczem PISh 
(tylko rok prod. 2005) z 71 miejscami do smarowania
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Pantograf przód góra

Pantograf tył dół

Walec wyorujący 3
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Siłownik odciążający ogławiacza

Walec wyorujący 4

Walec wyorujący 2

Walec wyorujący 1

Siłownik odciążający ogławiacza Pantograf tył góra Do elementu pompy PE 120V 
(zredukowany o 2 stopnie)

Obwód smarowania 2
Przewód oznaczony żółtym markerem  
do przewodów *3*

Do elementu pompy PE 120V 
(zredukowany o 2 stopnie)

Podłużny otwór prowadnika 
głębokościPantograf tył dół

Siłownik odciążający ogławiacza

Walec wyorujący 4

Walec wyorujący 2

Walec wyorujący 1
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Pantograf przód góra
Walec wyorujący 3
Łożysko wciągania wymuszonego

Rozdzielacz prawy

Siłownik odciążający ogławiaczaPantograf tył góra

Obwód smarowania 3
Przewód oznaczony żółtym markerem  
do przewodów *1*

Rozdzielacz lewy

Element przesuwny prawy
Łożysko łopaty

Walec wyorujący 6

Element przesuwny lewy

Ramię wychylne środek

Rozdzielacz środek
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9.10.2 Potwierdzenia wykonania prac konserwacyjnych

Wersja Data Nazwisko

9.10.3 Aktualizacje oprogramowania

_____
	

 

W pełni wykonany 	
w dniu: 

Wykonany przez: 

Podpis:  ______________________________________________

Powinien co 50 

godzin roboczych

Może być 
wykonany tylko 
przez serwis 
ROPA

Konserwacja po 
_____
	

 

W pełni wykonany 	
w dniu: 

Wykonany przez: 

Podpis:  ______________________________________________

Co 400 godzin 
roboczych

Może być pot-
wierdzona tylko 
przez seriws DC 

1. Serwis maszyny ROPA

1. Silnik DC
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Pani/Pan.........................................................................  urodzony dnia .............. 
 Nazwisko i imię

został pouczony .......................  w zakresie bezpiecznej obsługi maszyny euro-Tiger

   w zakresie konserwacji maszyny euro-Tiger

przez.......................................................................... . 
 Nazwisko i imię

Potwierdził wymaganą  
wiedzę    w zakresie obsługi maszyny euro-Tiger

   w zakresie konserwacji  maszyny euro-Tiger

poprzez przedłożenie następujących dokumentów:  
  zaświadczenie/świadectwo  z dnia (data) 

  zaświadczenie/świadectwo  z dnia (data)

9.11 Potwierdzenie pouczenia kierowcy

Instrukcję obsługi otrzymałem, przeczytałem i zrozumiałem:

........................................................
Miejscowość i data

........................................................  ........................................................
Podpis właściciela pojazdu     Podpis kierowcy

Ona/on zostali pouczeni przez (nazwisko, imię)................................................. w dniu (data).................... o szczególnych 
obowiązkach odnośnie bezpiecznego kierowania maszyną euro-Tiger i pouczeni o wynikających w związku 
z tym zasadach postępowania. Przedmiotem niniejszego pouczenia były: rozdział na temat jazdy po drogach 
publicznych zawarty w niniejszej instrukcji obsługi, obowiązujące przepisy BHP oraz szczególne przepisy urzędów 
ds. ruchu drogowego, w których obszarze odpowiedzialności porusza się maszyna euro-Tiger.

Niniejszym potwierdzam, że przyjąłem do wiadomości  
powyższe pouczenia w pełnym zakresie:
     Podpis

Niniejszym potwierdzam, że otrzymałem powyższe  
pouczenie w pełnym zakresie je zrozumiałem:
     Podpis kierowcy
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Pamiętać zawsze o tym, aby w trakcie wyorywania nie było przed maszyną żadnych 
osób. Wskutek dużej prędkości obrotowej w ogławiaczu i wyorywaczu podczas 
wyorywania mogą być wyrzucane z dużą siłą kamienie lub inne przedmioty, które mogą 
śmiertelnie zranić znajdujące się w pobliżu osoby. Szczególnie dotyczy to przedmiotów o 
ostrych krawędzi.

Odwrócić!

9.12 Pouczenie o zasadach BHP
Chociaż maszyny firmy ROPA zostały skonstruowane i wyprodukowane zgodnie 
z zasadami bezpieczeństwa, w przypadku każdego kombajnu do zbioru buraków 
cukrowych istnieje pewne obszary niebezpieczne, których w trakcie pracy nie mogą 
przebywać żadne osoby. Kierowca ma wyraźne polecenie natychmiastowego wyłączenia 
maszyny, jeżeli tylko osoby trzecie znajdą się w tych obszarach.

Niebezpieczeństwo! Jeżeli podczas wyorywania w obszarach wokół maszyny ROPA 
euro-Tiger, oznaczonych na poniższych rysunkach jako obszary niebezpieczne, znajdą 
się jakiekolwiek osoby, to istnieje dla nich  niebezpieczeństwo bardzo poważnych 
obrażeń ciała , a nawet śmierci. Na poniższych rysunkach zaznaczono obszary 
stwarzające zagrożenie. Należy bezwzględnie stosować się do zaleceń kierowcy 
maszyny. W żadnym wypadku nie wolno wchodzić do tych obszarów! Jeżeli przez 
nieuwagę ktoś znajdzie się w tych obszarach, to należy je bezzwłocznie i szybko 
opuścić, jednak bez przesadnego pośpiechu. Nie dopuszczać do pracującej maszyny 
osób niepełnoletnich oraz osób starszych.

Poniższe obszary stanowią obszary niebezpieczne:
– Z lewej i prawej strony maszyny, w odległości 6 metrów od krawędzi zewnętrznej 

maszyny.
– Za maszyną, w odległości 10 metrów od tylnej krawędzi maszyny.
– Z przodu, 100 metrów od przedniej krawędzi ogławiacza.

Dodatkowy obszar 
niebezpieczny tylko w 
PBS*

Niebez-	
pieczeństwo!
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Przed wypełnieniem skopiować!

Oświadczenie

Ja (imię, nazwisko)  
Zostałem poinformowany przez właściciela maszyny euro-Tiger o zagrożeniach 
podczas wyorywania. Otrzymałem kompletną informację na ten temat i również 
zrozumiałem. Zobowiązuję się do nie wchodzenia do niebezpiecznych obszarów 
maszyny w trakcie jaj pracy w trybie wyorywania. Zostałem poinformowany o 
konieczności natychmiastowego opuszczenia niebezpiecznych obszarów, jeżeli dostanę 
takie polecenie bezpośrednio od lub w postaci klaksonu.

_______________________________ 
Data/podpis


