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

ROPA Fahrzeug- und Maschinenbau GmbH

Sittelsdorf 24

D-84097 Herrngiersdorf

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

Ważne wskazówki

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

OSTRZEŻENIE

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

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

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

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

Tabliczka znamionowa (2) maszyny znajduje się po prawej stronie pojazdu, przy prze-
gubie między przednią i tylną osią na ramie pojazdu, obok numeru fabrycznego (1).

2
1

Proszę wpisać na poniższej ilustracji tabliczki znamionowej dane Państwa maszyny.
Te dane przydadzą się podczas zamawiania części zamiennych. Jeśli ogławiacz i/lub
wyorywacz nie został jeszcze wymieniony, na podstawie numeru maszyny można w
firmie ROPA zidentyfikować oba te agregaty.
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1.2 Przegląd typów
Opis oznaczenia ogławiacza na przykładzie modelu ROPA „PBSOh-45“:

P → P = Typ Paintner
B → B = Ogławiacz z talerzem wyrzutnika i ślimakiem liści

I = Ogławiacz zintegrowany
B2 = Ogławiacz z talerzem wyrzutnika i ślimakiem liści 2. generacji
A = Ogławiacz uniwersalny
E = Odliściacz

S → S = Ogławiacz
O → O = Typ wschodni (4 koła kopiujące sztywne)

W = Typ zachodni (identycznie, z tym że 2 koła kopiujące są składane)
h → h = hydrauliczny napęd ogławiacza

m = mechaniczny napęd ogławiacza
- → - = Separator
45 → 45 = 45 cm odstęp między rzędami

50 = 50 cm odstęp między rzędami
V = zmienny, regulowany między 45 cm i 50 cm

Powyższe oznaczenie jest w instrukcji często podawane w niepełnej wersji. W taki
przypadku obowiązuje opisany stan rzeczy dla wszystkich wariantów danej serii kon-
strukcyjnej.

Przykłady:

PISh → odnosi się do odstępu między rzędami (45 cm, 50 cm, zmienny,
itp.)

PSh → dotyczy ogławiacza zintegrowanego i ogławiacza z talerzem
wyrzutnika liści oraz ślimakiem liści dla wszystkich odstępów mię-
dzy rzędami

PS → dotyczy wszystkich ogławiaczy ROPA

Znaczenie oznaczenia wyorywacza na przykładzie ROPA “PR2h-45”:

P → P = Typ Paintner
R → R = Wyorywacz
2 → 2 = 2. generacja
h → h = hydrauliczny napęd
- → - = Separator
45 → 45 = 45 cm odstęp między rzędami

50 = 50 cm odstęp między rzędami
V = zmienny, regulowany między 45cm a 50cm
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1.3 Numery seryjne i tabliczki znamionowe

1

4

5

Numer seryjny silnika (1) znajduje się na bloku silnika. Znajduje się on z prawej strony
patrząc od zasobnika w kierunku jazdy po stronie pasa klinowego silnika, bezpośred-
nio pod mostem ssania.

Volvo Penta Chassis ID (4), numer seryjny silnika i typ silnika (5) znajdują się na
pokrywie zaworów.

2

Numer seryjny (2) wyorywacza umieszczony jest z tyłu, na lewej bocznej ścianie
wyorywacza.



Wstęp
Numery seryjne i tabliczki znamionowe

22 / 554

Numer seryjny (3) ogławiacza znajduje się po lewej stronie lub u góry na jego bocznej
części.

Ogławiacz PISh

Ogławiacz PBSWh/PBSOh

Odliściacz PESh
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1.4 Deklaracja zgodności

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

Oznakowanie CE jest integralną częścią tabliczki znamionowej.

od 6*1449

od 2015

ROPA TIGER 6 

RT6

Michael Gruber
Szef wydziału techniki buraka cukrowego 

2016-09-01
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2.1 Uwagi ogólne
Niniejsza maszyna zbudowana jest zgodnie z aktualnym stanem techniki, a jej bezpie-
czeństwo zostało sprawdzone.

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

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

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

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

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

2.3 Ogólne symbole i wskazówki

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

NIEBEZPIECZEŃSTWO!

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

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

OSTROŻNIE

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

UWAGA

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

WSKAZÓWKA

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

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

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

2.3.1 Symbole bezpieczeństwa

Symbole bezpieczeństwa pokazują w sposób graficzny źródła zagrożeń.

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

Ostrzeżenie przed niebezpiecznym napięciem elektrycznym
Niniejszy znak ostrzegawczy umieszczony jest przed czynnościami, przy których ist-
nieje niebezpieczeństwo porażenia prądem, ewentualnie z skutkiem śmiertelnym.
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Ostrzeżenie przed obracającymi się otwartymi pasami
Niniejszy znak ostrzegawczy umieszczony jest przed czynnościami, przy których ist-
nieją zagrożenia spowodowane pracującymi i odkrytymi pasami lub łańcuchami, ewen-
tualnie z skutkiem śmiertelnym.

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

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

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

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

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

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

2.4 Użycie zgodne z przeznaczeniem
Maszyna jest przeznaczona wyłącznie:

do wyorywania buraków cukrowych i podobnych roślin okopowych.
do odkładania wyorywanych roślin okopowych na kopcu bezpośrednio na skraju
pola lub do wyładowywania wyorywanych roślin na jadący obok maszyny pojazd
towarzyszący.

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

2.4.1 Przewidywalne użycie niezgodne z przeznaczeniem

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

1

(1) Strefa zagrożenia poza PIS* i PES*

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

Osoby, które chcą zbliżyć się do maszyny podczas jej eksploatacji, muszą wyraźnie
przekazać swój zamiar operatorowi (np. wołając lub dając uzgodniony wcześniej znak
ręką), aby uniknąć nieporozumień. W trakcie wyorywania strefą zagrożenia jest pas o
szerokości sześciu metrów z lewej i prawej strony i 100 metrów przed maszyną. Strefa
zagrożenia wokół talerza wyrzutnika liści ma promień 30 metrów. Po wejściu osoby
trzeciej do tej strefy należy bezzwłocznie wyłączyć maszynę i wezwać tą osobę do
natychmiastowego jej opuszczenia. Maszynę wolno uruchomić ponownie dopiero w
momencie, kiedy w strefie zagrożenia nikogo nie będzie.

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

Osoby przebywające w strefie zagrożenia są narażone na odniesienie bardzo poważ-
nych obrażeń ze śmiercią włącznie.

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

WSKAZÓWKA

Użytkownik maszyny powinien poinformować wszystkie osoby obecne podczas kopa-
nia o możliwych zagrożeniach. Do tego celu służą wskazówki znajdujące się w załącz-
niku. Stronę ze wskazówkami należy w razie potrzeby skopiować i wręczyć zaintere-
sowanym. Dla własnego bezpieczeństwa oraz jako ochrona przed możliwymi roszcze-
niami regresywnymi odbiór arkusza należy potwierdzić pisemnie przez odbierających.

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

SOS

Art. 355289

44

Art.-Nr.: 355067

37

Art.-Nr.: 355065

11

Art.-Nr.: 355078Art.-Nr.: 355077

25

11

Art.-Nr.: 355078

44

Art.-Nr.: 355067

1

Art.-Nr.: 355071Art.-Nr.: 355064

52

Art.-Nr.: 355068

39

Art.-Nr.: 355070

34

Art.-Nr.: 355073

50

42

Art.-Nr.: 355338

Art.-Nr.: 355081

40

44

Art.-Nr.: 355067

Art.-Nr.: 355076

24

37

Art.-Nr.: 355065

Art.-Nr.: 355186

20

Art.-Nr.: 355077

25

Art.-Nr.: 355073

50

Jako przykład na rysunku została przedstawiona maszyna z zestawem żniwnym
PR2h-45 oraz PISh-45
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355007000 (34)
Przed przystąpieniem do prac kon-
serwacyjnych i napraw wyłączyć sil-
nik i wyciągnąć kluczyk ze stacyjki.
Przeczytać instrukcję i stosować się
do wskazówek bezpieczeństwa.

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

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

355007600 (24)
Części maszyny wolno dotykać
dopiero po całkowitym ich unieru-
chomieniu.

355007100 (1)
Przed uruchomieniem maszyny
przeczytać instrukcję obsługi i stoso-
wać się do wszystkich wskazówek
bezpieczeństwa.

355007500 (9)
Napęd łańcuchowy! W trakcie pracy
napędu ryzyko wciągnięcia części
ciała lub odzieży. Przed otwarciem
pokrywy wyłączyć maszynę i zabez-
pieczyć przez niezamierzonym włą-
czeniem!

355006400 (52)
Zagrożenie wskutek niezamie-
rzonego odjechania maszyny.
Przed odstawieniem zabezpieczyć
maszynę podkładając pod koła kliny.

355006600 (21)
Napęd pasowy! W trakcie pracy
napędu ryzyko wciągnięcia części
ciała lub odzieży. Przed otwarciem
pokrywy wyłączyć maszynę i zabez-
pieczyć przez niezamierzonym włą-
czeniem!

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

355018600 (20)
Nie wkładać rąk do obszarów gro-
żących zgnieceniem, kiedy części
mogą się poruszać.

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

355008100 (40)
Ryzyko wypłynięcia cieczy znajdu-
jących się pod wysokim ciśnieniem.
Przed przystąpieniem do prac kon-
serwacyjnych i napraw przeczytać
instrukcję obsługi i przestrzegać
wskazówek bezpieczeństwa.
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355007700 (25)
Ryzyko wciągnięcia części ciała. Nie wolno dotykać obracających się walców. Nie wcho-
dzić na walce. Nie wchodzić na powierzchnię ładowania przy włączonym napędzie i pracu-
jącym silniku.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

WSKAZÓWKA

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

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

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

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

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

2.13 Zagrożenia na skutek wpływów mechanicznych

NIEBEZPIECZEŃSTWO!

W trakcie pracy maszyny istnieje zagrożenie życia przez odkryte, obracające się
części maszyny (wał Kardana, wały, walce i taśmy transportowe) oraz wiszące
podzespoły.
Obracające się części oraz odrywające się elementy maszyny mogą prowadzić do
bardzo poważnych obrażeń: zgnieceń, oderwania części ciała oraz złamania kości. Te
obrażenia mogą w szczególnie ciężkich przypadkach prowadzić do śmierci. W trakcie
kopania w obszarze przed maszyną istnieje najwyższe zagrożenie życia przez wyrzu-
cane kamienie lub inne ciała obce (np. wylatujące metalowe części).

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

NIEBEZPIECZEŃSTWO!

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

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

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

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

OSTRZEŻENIE

Oleje, paliwa i smary mogą spowodować następujące urażenia:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

scach.

WSKAZÓWKA

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

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

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

użyć.
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2.16 Zagrożenie hałasem

OSTRZEŻENIE

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

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

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

Odgłosy maszyny ponad 90 dB (A)

2.17 Zagrożenia przez układ hydrauliczny

OSTRZEŻENIE

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

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

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

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

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

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

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

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

– Podczas prac naprawczych należy pozbawić wszystkie elementy układu pneuma-
tycznego, zbiorniki i przewody ciśnienia i odpowietrzyć je.
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2.19 Ryzyko poparzenia przez gorące nośniki/powierzchnie
Ryzyko poparzenia powodowane jest przez:

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

Możliwości ochrony:
– Schłodzić maszynę, smary i inne środki eksploatacyjne.
– Ubierać rękawice ochronne.

2.20 Osobiste środki ochrony
Celem zapobieganiu wypadkom nosić należy ciasno przylegające ubranie. Nie nosić
przy pracy krawatów, szali, pierścionków i łańcuszków, które mogłyby się dostać w
obręb poruszających się elementów maszyny. W przypadku długich włosów nosić
należy odpowiednie nakrycie głowy.

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

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

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

Dodatkowo przy pracach transportowych im montażowych
Hełm ochronny.

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

Dodatkowo po przekroczeniu dozwolonego poziomu hałasu
Ochronę słuchu.

Dodatkowo podczas pobytu na drogach publicznych
Kamizelkę ostrzegawczą.

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

nia.
– Podłożyć pod miejsce wycieku odpowiedni pojemnik.
– Wymienić uszkodzony element/uszczelkę.
– Natychmiast i całkowicie usunąć wyciekający płyn.
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2.22 Wskazówki dotyczące bezpiecznego obchodzenia się z
akumulatorami kwasowymi

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

NIEBEZPIECZEŃSTWO!

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

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

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

nego prądu ładowania.

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

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

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

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

NIEBEZPIECZEŃSTWO!

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

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

Przegląd

1

56
4

3

7

8

2

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

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

1

3
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7891011
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15 16

(1) Ślimak zasobnika
(2) Taśma wyładowcza
(3) Zbiornik oleju hydraulicznego
(4) Komora silnika
(5) Drabinka wejściowa zasobnika
(6) Układ czyszczenia gwiazdami sitowymi
(7) Drabinka wejściowa do kabiny kierowcy
(8) Wyorywacz
(9) Talerz wyrzutnika liści (tutaj niepokazany, tylko w modelu PBS/PAS)
(10) Ogławiacz
(11) Czujnik liści
(12) Koło podporowe ogławiacza
(13) Kabina kierowcy
(14) Centralny układ elektryczny
(15) Zasobnik
(16) Elewator pierścieniowy
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Maszyna w pozycji do jazdy po drogach

Tu pokazana jest maszyna bez opcjonalnego dodatkowego podwozia. (patrz
Strona 181)
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3.2 Dane techniczne

Nazwa: RT6a RT6c

Volvo - typ silnika: TAD1643VE-B TAD1672VE

Poziom emisji spalin zgodnie z 97/68/
WE:

bez, bo >560 kW Poziom IV

Poziom emisji spalin zgodnie z EPA
(USA):

TIER 2 TIER 4 final

Moc: 565 kW / 768 PS 515 kW / 700 PS

Maks. moment obrotowy: 3260 Nm/1250 min-1 3200 Nm/1260 min-1

Znamionowa prędkość obrotowa (produ-
cent silnika):

1900 min-1 1800 min-1

Znamionowa prędkość obrotowa (ROPA): 1600 min-1

Maksymalna prędkość obrotowa: 1690 min-1

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

Pojemność skokowa: 16 120 cm³

Napęd jazdy: Bezstopniowo hydrostatyczny w dwóch trybach pracy

Tryb pracy „Pole“: 0-17 km/h

Tryb pracy „Ulica“: 0-40 km/h (lub 32 km/h albo 25 km/h)

Trzy osie napędzane mechanicznie z blokadą mechanizmu różnicowego.

Masa własna w zależności od wersji
wyposażenia::

33 400 - 34 800 kg 33 500 - 34 900 kg

Dopuszczalna masa całkowita/obciążenia
osi:

patrz tabliczka znamionowa

Dopuszczalne obciążenie przedniej osi (4
osie):

patrz tabliczka znamionowa

Dopuszczalne obciążenie osi tył: patrz tabliczka znamionowa

Pojemność baku paliwa: 1320 l

Pojemność zbiornika AdBlue: -- 145 l

Średnie zużycie paliwa: 27 – 55 l/h
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Nazwa: RT6a RT6c

Ogumienie oś przednia: 800/70 R38 (184A8)
900/60 R38 (184A8)
Michelin CEREXBIB

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

1050/50 R32 (178A8)
Michelin MEGA X BIB
1000/55 R32 (188A8)
Michelin CEREXBIB

Ogumienie podwozie dodatkowe: 30x11.5-14.5 (20PR/150A8)

Alternator: 150 A

Napięcie pokładowe: 24 V

Pojemność baterii: 2 x 170 Ah

Wydajność wyorywania: do 1,5 ha/h

Długość (pozycja jazdy drogowej) 6-rzę-
dowa:

14 980 mm

Szerokość (pozycja jazdy drogowej):
z wyorywaczem PR2h-45:
z wyorywaczem PR2h-50 lub PR2h-V:

3000 mm
3299 mm

Wysokość (pozycja jazdy drogowej): 4000 mm

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

ok. 5400 mm

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

ok. 5270 mm

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

65 dbA

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

56 dbA

Drgania mechaniczne i uderzenia wg
normy UNI EN ISO 2631

aws ≤ 0,5 m/s2

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

min. maks.OK

bar
psi

1

2
3

4

5

Typ opon min. Zalecenie (podłoże równe
+ lekkie nachylenie)

maks.

1 Oś przednia
800/70 R38
900/60 R38

1,4 2,0 2,4

2 1. oś tylna
1050/50 R32
1000/55 R32

1,9
1,4

1,9
1,7

2,8
2,8

3 2. oś tylna
1050/50 R32
1000/55 R32

1,9
1,4

1,9
1,7

2,8
2,8

Pozostałe min. Zalecenie (ogólnie) maks.

4 Ogławiacz - 3,4 -

5 Dodatkowe podwozie - 8,0 -
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3.4 Schemat transportowy dla transportu maszyny z dodatkowym
podwoziem na naczepie niskopodwoziowej
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Wskazówka: ilustracja pokazuje model Tiger 5. Model Tiger 6 ma identyczne wymiary.
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3.5 Schemat transportowy dla transportu maszyny bez
dodatkowego podwozia na naczepie niskopodwoziowej
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Wskazówka: ilustracja pokazuje model Tiger 5. Model Tiger 6 ma identyczne wymiary.
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3.6 Zaczepy stabilizacyjne do mocowania ładunku dla transportu
niskopodłogowego/wodnego

Na przedniej osi znajdują się po prawej i lewej stronie obok punktu zaczepowego dla
siłowników podpory osi zaczepy, przy pomocy których przednia oś może być docią-
gana do podłoża. W obszarze 2 i 3 osi po prawej i lewej stronie ramy głównej rów-
nież znajduje się zaczep. Każdy zaczep można obciążyć siłą pociągową wynoszącą
5000 daN. Łańcuchów napinających itd. nie można przepinać nad elementami kon-
strukcyjnymi maszyny.

Prawidłowy pojazd niskopodłogowy do transportu drogowego o minimalnej wysokości
transportowej

Punkt zaczepowy na przedniej osi
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Punkty zaczepowe na osi przedniej

Punkt zaczepowy za 2 osią Punkt zaczepowy nad 3 osią

Na zdjęciu widać przykład maszyny euro-Tiger (MAN)

Maszyna nie jest wyposażona w punkty zaczepowe, za które można ją podnieść. Do
podniesienia np. na statek konieczne będą specjalne, dopuszczone do eksploatacji i
sprawdzone przez Nadzór Techniczny TÜV urządzenia podnoszące.
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4 Opis ogólny
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4.1 Funkcja
Niniejsza maszyna do samojezdna maszyna robocza do wyorywania buraków cukro-
wych. Wyorane buraki zbierane są do zasobnika. Gdy zasobnik się napełni, buraki
cukrowe można albo wsypać na kopiec za pomocą taśmy wyładowczej, albo przełado-
wać bezpośrednio na jadący obok pojazd.

Układ automatycznego kierowania (autopilot) naprowadza maszynę dokładnie w
zbiory tak, że interwencja osoby obsługującej jest konieczna tylko w rzadkich przypad-
kach.

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 osa-
dzony w glebie. Grubość ogławiania można ustawiać z kabiny kierowcy.

Wyorywacz PR2 może być przesuwany w prawą lub lewą stronę, co pozwala na uzy-
skanie wystarczającego odstępu między przednim kołem i kolejnym rzędem buraków.
Lemiesze polderowe na liniowo prowadzonym korpusie są wyposażone w działający
cały czas układ zabezpieczenia przed kamieniami. Na skutek drgań lemieszy, które
można włączać i wyłączać, istnieje możliwość wyciągania buraków cukrowych z pod-
łoża w sposób minimalizujący ich uszkodzenie. Głębokość wyorywania po prawej i
lewej stronie można ustawiać osobno z kabiny kierowcy.

Bieg walców jest optymalnie widoczny z kabiny kierowcy. Jego wielkość gwarantuje
uzyskanie dużej wydajności przy zachowaniu bardzo dobrego oczyszczania wstęp-
nego. Wyorywane buraki są transportowane za pośrednictwem taśmy sitowej pod osią
portalową do trzech gwiazd sitowych. W razie potrzeby można zastosować zęby sprę-
żynowe. Efekt oczyszczania i prędkość transportowania można łatwo dopasować do
indywidualnych warunków.

Elewator pierścieniowy transportuje buraki do góry do zasobnika. W zasobniku znaj-
duje 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 automa-
tyczny.

W celu wyładowania buraki cukrowe są transportowane przez podłogę wzdłużną i
poprzeczną do taśmy wyładowczej, która wyładowuje je na kopiec lub na jadący obok
maszyny pojazd towarzyszący.

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

W zakresie dostawy maszyny znajduje się gaśnica, apteczka pierwszej pomocy,
cztery kliny oraz zestaw narzędzi z pakietem drobnych części. Apteczka znajduje się
w kabinie, gaśnica na platformie przed drzwiami kabiny. Skrzynka narzędziowa oraz
pakiet części zamiennych znajduje się w schowku za lewą pokrywą komory silnika.
Pakiet części zamiennych znajdą Państwo w schowku zasobnika.

Schowek w komorze silnik lewa strona Schowek w komorze silnika z prawej
(tylko przy RT6a)

Biały pojemnik za schowkiem służy jako zbiornik na wodę do mycia rąk.

OSTRZEŻENIE

Ryzyko poparzenia!
Jeśli silnik pracował przez dłuższy czas, woda do mycia rąk może być bardzo
gorąca.

Schowek w zasobniku Schowek po lewej stronie nad tylnym
kołem
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5.1 Drabinki wejściowe

NIEBEZPIECZEŃSTWO!

– Podczas pracy maszyny nie wolno przebywać na platformie przed kabiną kierowcy
oraz przed drzwiami zasobnika.

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

Używać drabinek patrz Strona 35

5.1.1 Drabinka wejściowa kabiny kierowcy

2
1

Drabinka wejściowa do kabiny kierowcy w pozycji jazdy drogowej lub w trybie wyory-
wania

3 4

(1) Dźwignia odblokowująca drabinkę wejściową do kabiny kierowcy
(2) Drążek pociągowy drabinki wejściowej do kabiny kierowcy
(3) Linka pociągowa drabinki wejściowej do kabiny kierowcy

– Odblokować drabinkę pociągając za dźwignię odblokowującą (1), rozłożyć drabinkę
na dół pociągając drążek pociągowy (2) w dół.

– Celem odblokowania przy schodzeniu nadepnąć stopą na pedał na blokadzie (4).
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WSKAZÓWKA

Zalecamy złożenie do góry i zablokowanie tej drabinki wejściowej również w trybie
wyorywania! Dzięki temu zakazane wchodzenie na maszynę podczas jazdy jest nie-
możliwe!
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5.1.2 Drabinka wejściowa na zasobnik

4

3

(3) Linka pociągowa drabinki zasobnika
(4) Linka odblokowywania drabiny zasobnika

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

2

1

Drabinka zasobnika oraz platforma gotowe do wejścia

(1) Blokada drzwi zasobnika
(2) Dolna część drabinki

Odblokować dolną połowę drabinki za pomocą blokady (2) i rozłożyć do oporu. Pod-
czas otwierania drzwi zasobnika silnika wysokoprężny wyłączy się automatycznie.
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5.2 Przegląd kabiny kierowcy

21

3

4

(1) Konsola dachowa
(2) Schowek w konsoli dachowej
(3) Roleta przeciwsłoneczna
(4) Monitor wideo

6

10

512

8

11

9

7

(5) Kolumna kierownicy
(6) Konsola obsługowa przy siedzeniu kierowcy
(7) Uchwyt na butelki
(8) Pokrywa centralnego układu elektrycznego
(9) Ściana tylna kabiny schowek
(10) Siedzenie rezerwowe
(11) Lodówka
(12) Element obsługi opróżniania zasobnika
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13

14

15

(13) Apteczka
(14) Pistolet powietrzny
(15) Złącze USB
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5.3 Kolumna kierownicy

1

2

3

NIEBEZPIECZEŃSTWO!

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

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

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

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

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

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

raczek z przodu (S). Czas interwał wycieraczek ustawia się na panelu R-Touch w
menu „Ustawienia podstawowe“, menu podrzędne „Inne“, w wierszu „Wycieraczka
- interwał”.

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

Min obroty wyorywania

Maks. obr. wyor. (tylko automotiv)

Wycieraczka interwał

Częściowe wyłączenie napędu

Osłabienie reakcji pedału jazdy ulica

Paliwo rezerwa ostrzeżenie przy %

Rezerwa Ad Blue ostrzeżenie przy %

Osłabienie reakcji pedału jazdy pole

Pozostałe

WYŁĄCZ

Czas smarowania (min)

Napęd dodatkowy stopień

1175

21

15

10

2

2

10

1500

0
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5.4 Fotel kierowcy
Zasady bezpiecznej pracy:

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

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

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

Wagę ustawia się siedząc spokojnie na
fotelu.

Aby uniknąć zagrożeń dla zdrowia, przed
każdym uruchomieniem pojazdu należy
sprawdzić indywidualne ustawienie wagi
kierowcy i ewentualnie ustawić prawi-
dłową wagę.
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Ustawianie wysokości
Wysokość ustawienia fotela można dopa-
sowywać płynnie przy użyciu powietrza.

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

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

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

Ustawianie nachylenia siedziska
Nachylenie wzdłużne siedziska można
dopasowywać do indywidualnych wyma-
gań.

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

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

Po ustawieniu dźwignia blokująca musi
„wskoczyć” w wybranej pozycji. Po zablo-
kowaniu nie można zmienić ustawienia
fotela kierowcy.
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Zmiana ustawienia wzdłużnego przy
pomocy wspornika konsoli obsługowej
Przesuwając dźwignię blokującą do góry
odblokowuje się możliwość przesuwania
wzdłużnego.

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

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

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

Do indywidualnych wymagań można
również dopasowywać kąt nachylenia
zagłówka naciskając go do przodu lub do
tyłu.

Podpora lędźwiowa
Wysokość wypukłości oraz jej wielkość w
oparciu można dopasowywać do indywi-
dualnych wymagań obracając pokrętłem
w lewo lub w prawo.

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

Podgrzewanie fotela
Naciskając przycisk wychylny na dół włą-
cza się podgrzewanie fotela.
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Podłokietnik
Podłokietniki można w razie potrzeby
przechylić do tyłu.

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

Zmiana ustawienia 

OSTROŻNIE

Zwiększone ryzyko odniesienia obrażeń przez opadające oparcie!

– Przed ustawianiem przytrzymać oparcie ręką.

Oparcie ustawia się przy użyciu dźwigni
blokującej (strzałka).

Po ustawieniu dźwignia blokująca musi
„wskoczyć” w wybranej pozycji. Po zablo-
kowaniu nie można zmienić ustawienia
oparcia.
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Resorowanie horyzontalne
W określonych warunkach eksploatacyj-
nych warto włączyć resorowanie horyzon-
talne. Dzięki temu fotel kierowcy może
tłumić obciążenia uderzeniowe w kie-
runku jazdy.

Pozycja 1 = resorowanie horyzontalne
włącz

Pozycja 2 = resorowanie horyzontalne
wyłącz

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

Dlatego należy utrzymywać fotel w czy-
stości.

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

Podczas czyszczenia pianki należy uni-
kać jej pełnego zamaczania.

Dostępne w handlu środki do czyszczenia
tapicerki lub tworzyw sztucznych należy
sprawdzić najpierw na mniejszej, ukrytej
powierzchni pod kątem ich tolerancji.
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5.5 Elementy obsługi na podłodze w kabinie kierowcy

1
2

3

4 5

(1) Otwieracz klapy układu czyszczenia
(2) Przełącznik nożny autopilota
(3) Przełącznik nożny kierunku jazdy
(4) Pedał hamulca
(5) Pedał jazdy
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5.6 Konsola obsługowa R-Concept

1

4

5

6
3

2
11

12

7

8

9

10
9

Dokładne objaśnienia znajdują się w rozdziale 6 „Obsługa” (patrz Strona 101). Kon-
sola jest podzielona na różne elementy obsługi;

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

WSKAZÓWKA

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

14

15

Drukarka i gniazdka z przodu konsoli obsługi

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

5.6.1 Kolorowy terminal R-Touch

Za pomocą terminalu R-Touch (1) można
dokonać najróżniejszych ustawień doty-
kając ekranu (Touchen). Ponieważ
wyświetlacz ma wbudowany pojemno-
ściowy ekran dotykowy (PCAP), reaguje
on także na dotknięcia za pomocą spe-
cjalnych rysików lub rękawiczek. Prawie
wszystkie funkcje, które można obsługi-
wać za pomocą elementów obsługowych
R-Select oraz R-Direct poprzez ich obra-
canie/naciskanie można także obsługiwać
dotykając powierzchni panelu R-Touch,
wykonanych z hartowanego szkła. Dla-
tego w rozdziale 6 opisana jest obsługa
wszystkich funkcji za pomocą obu ele-
mentów obsługowych R-Select oraz R-
Direct.
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5.6.1.1 Regulacja położenia terminalu R-Touch

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

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

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

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

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

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

R-Select (2) (kolor ekranu i elementów obsługi NIEBIESKI) umożliwia kierowcy
zmianę ustawień około 20 różnych ustawień menu bez znajomości budowy menu.
Tutaj nie ma menu podrzędnych, wymagających dodatkowej wiedzy. Zasadniczo ist-
nieją dwie możliwości obsługi trybu R-Select.

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

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

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

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

(4a) + Klawisz:
Tym klawiszem przyśpiesza się wybrane funkcje lub zwiększa obroty, ciśnienia lub
prędkości.
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2b

Obroty taśma sitowa

3b 4b

2

Tryb R-Select (wybrane przykładowe obroty taśmy sitowej)
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W trybie R-Select zawarte są następujące funkcje:

Pozycja konserwacji ogławiacza Obroty elewatora

Klapa ogławiacza góra / dół
(tylko w przypadku PASh)

Odciążenie ogławiacza- ciśnie-
nie- lewa strona

Obroty talerza wyrzutnika liści
(nie w przypadku PISh)

Odciążenie ogławiacza- ciśnie-
nie- prawa strona

Obroty wału ogławiacza Ciśnienie - zabezpieczenia przed
kamieniami

Wysokość jednostki dogławiają-
cej (nie w przypadku PESh)

Talerz wyrzutnika liści złożyć/roz-
łożyć (nie w przypadku PISh)

Obroty walca czyszczącego
(tylko w przypadku PESh)

Złożyć / rozłożyć elewator

Wysokość walca czyszczącego
(tylko w przypadku PESh)

Ramiona zasobnika + rozkłada-
nie przedniej ściany zasobnika

Obroty lemiesz wibrujący Taśma wyładowcza - przegub

Obroty wału kopiującego Ślimak zasobnika z przodu i z
tyłu góra / dół

Obroty walców wyorywacza Ślimak zasobnika tylko z przodu
góra / dół

Obroty taśma sitowa Ślimak zasobnika tylko z tyłu
góra / dół

Obroty gwiazd sitowych Zadana temperatura - klimaty-
zacja w stopniach Celsjusza lub
Fahrenheita

Wysokość rusztów Obroty dmuchawy
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5.6.3 R-Direct

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

6 7

8 9

5a

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

(7) OPT:
Tym przyciskiem otwiera się okno szybkiego wyboru (patrz Strona 111).

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

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

(10) Tryb pracy „Ulica“:
W trybie pracy „Ulica” napęd wszystkich kół jest automatycznie wyłączany. Tryb pracy
Ulica jest aktywny, gdy świeci się dioda LED.

(11) Tryb pracy „Pole“:
W trybie pracy Pole” (wyorywanie) napęd wszystkich kół jest automatycznie włączany.
Tryb pracy Pole jest aktywny, gdy świeci się dioda LED.

UWAGA

Ryzyko poważnych uszkodzeń.

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

(12) Pusty klawisz (obecnie bez przyporządkowania)

(13) Nachylenie ręcznie w prawo
Gdy ten klawisz jest naciśnięty i tak trzymany, lewe siłowniki podwozia wysuwają się a
prawe siłowniki podwozia wsuwają się (patrz Strona 219).

(14) Nachylenie ręcznie w lewo
Gdy ten klawisz jest naciśnięty i tak trzymany, prawe siłowniki podwozia wysuwają się
a lewe siłowniki podwozia wsuwają się (patrz Strona 219).

(15) Nachylenie automatyka wyłącz/włącz:
Po naciśnięciu tego klawisza, system automatycznego pochylania WŁĄCZA SIĘ
(dioda LED świeci się). Maszyna automatycznie pochyla się na osiach do poziomu.
Po powtórnym naciśnięciu tego klawisza automatyczny system pochylania ponownie
WYŁĄCZA się (LED nie świeci się) (patrz Strona 220).

(16) Ręczne przełączanie kierunku ślimaka zasobnika do przodu/do tyłu:
Świecąca dioda LED informuje, że jest wybrane sterowanie ręczne (patrz
Strona 304).

(17) Ręczna zmiana kierunku obrotu gładkiego walca wyorywacza:
Gdy świeci się dioda LED w przycisku, walec wyorywacza kręci się przeciwnym kie-
runku do sąsiadującego walca (patrz Strona 268).
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5.6.5 Panel przycisków II

(18) Stopień biegu ochronnego w lewo: patrz Strona 199
Klawisz do stopniowej zmiany stopnia biegu ochronnego w lewo.

(19) Stopień biegu ochronnego na prawo: patrz Strona 199
Klawisz do stopniowej zmiany stopnia biegu ochronnego w prawo.

(20) Przesuwanie boczne wyorywacza w lewo: patrz Strona 270

(21) Przesuwanie boczne wyorywacza w prawo: patrz Strona 270

(22) Przesuwanie odstępu między rzędami 45-50: patrz Strona 272
Przesuwa korpusy lemieszy, napędy mimośrodowe i dogławiacz (tylko w zmiennym
wyorywaczu PR2h-V).

Funkcja czyszczenia lemieszy: (patrz Strona 258)

(23) Przesuwanie wału kopiującego 45-50: patrz Strona 272
Przesuwa tylko koła kopiujące na wale kopiującym (tylko w zmiennym wyorywaczu
PR2h-V).

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

(25) Aktywacja/wyłączenie dodatkowej osi: (przy Tiger 6 nieobłożone)
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5.6.6 Panel przycisków III

(26) Silnik wysokoprężny STOP:
Klawisz do wyłączania silnika.

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

(28) Dodatkowe podwozie – tryb podłączania: patrz Strona 181.
Służy do odłączania/podłączania dodatkowego podwozia (opcja).

(29) Światło - oświetlenie robocze: patrz Strona 147.

(30) Zmiana kierunku obrotów głównego napędu wyorywacza: patrz Strona 265.

(31) Klimatyzacja WŁ/WYŁ/funkcja odmrażania: patrz Strona 341.

(32) Zmiana kierunku ruchu taśmy sitowej: patrz Strona 278.

(33) Blokada układu różnicowego WŁĄCZ/WYŁĄCZ: patrz Strona 167.
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5.6.7 Przełączniki na konsoli obsługowej

(34) Tempomat WŁĄCZ/WYŁĄCZ
(35) Wolny
(36) Wolny
(37) Ręczne przesuwanie biegu walców (tylko przy wyorywaczu zmiennym PR2h-

V)
(38) Wolny
(39) Hamulec postojowy (hamulec ręczny)
(40) Rocker analogowy

Automatyczne rozkładanie do pozycji wyorywania patrz Strona 306.
Automatyczne składanej do jazdy po ulicy patrz Strona 306.

(41) Zwiększyć prędkość obrotową silnika wysokoprężnego patrz Strona 160.
(42) Redukcja prędkości obrotowej silnika wysokoprężnego patrz Strona 160.
(43) Wyłącznik awaryjny Not-Aus

WSKAZÓWKA

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

(44) Główny włącznik kierowania

NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Odblokowanie głównego włącznika kierowania ogranicza prędkość jazdy maszyny.

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

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

przechylony w prawo = odblokowany

Możliwość kierowania przegubem i osią tylną.

przechylony w lewo = zablokowany

Możliwość kierowania przegubem i tylną osią zablokowana.
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5.6.9 Joystick z dźwignią wielofunkcyjną

Joystick pozwala na wygodne sterowanie jedną ręką wieloma funkcjami maszyny bez
odwracania uwagi kierowcy od kierowania. Dla lepszej orientacji na bocznej szybie
kabiny została umieszczona przezroczysta naklejka ze schematycznym przeglądem
wszystkich funkcji joysticka z dźwignią wielofunkcyjną. Szczegółowy opis znajduje się
w rozdziale „Joystick“(patrz Strona 149).

9

6
54

1

7 8

102
3

11

12

13

14

2 1 0 0 1 2

355475a Tiger 5



Elementy obsługi
Konsola obsługowa R-Concept

89 / 554

Ruchy joystickiem

Wychylanie joy-
sticka do przodu

= Zwiększenie prędkości napędu jazdy/tempo-
matu. TYLKO w trybie pracy „Pole”.

Wychylanie joy-
sticka do tyłu

= Zmniejszenie prędkości napędu jazdy/tem-
pomatu. TYLKO w trybie pracy „Pole” (patrz
Strona 173).

Wychylanie joy-
sticka w lewo

= Osie tylne skręcają w lewo. patrz
Strona 203.

Wychylanie joy-
sticka w prawo

= Osie tylne skręcają w prawo. patrz
Strona 203.
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5.6.10 Stacyjka

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

Bliższe informacje patrz Strona 159
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5.7 Element obsługi opróżniania zasobnika

Za pomocą tego elementu obsługi opróżnia się zasobnik.

45

51

50

47

46

52

53

54

48

55

49

56

(45) Pokrętło regulacji prędkości opróżniania zasobnika
(46) Opróżnianie zasobnika +: patrz Strona 317. Tym klawiszem zmienia się

stopniowo stopień opróżniania zasobnika w kierunku 5.
(47) Opróżnianie zasobnika -: patrz Strona 317. Tym klawiszem wyłącza się kro-

kowo opróżnianie zasobnika.
(48) Automatyczne opróżnianie zasobnika: patrz Strona 318
(49) STOP taśmy wyładowczej
(50) Podnoszenie taśmy wyładowczej: patrz Strona 313. Po naciśnięciu tego kla-

wisza dłużej niż przez 2 s słychać pikanie i taśma wyładowcza automatycznie
przestawia się całkowicie do góry.

(51) Opuszczanie taśmy wyładowczej: patrz Strona 314. Tak, jak długo jest wci-
śnięty ten klawisz, tak długo następuje opuszczanie taśmy wyładowczej.

(52) Klawisz zapisu wysokości taśmy wyładowczej 1: patrz Strona 315
(53) Klawisz zapisu wysokości taśmy wyładowczej 2: patrz Strona 315
(54) Opróżnianie zasobnika - koniec: patrz Strona 316
(55) Wyświetlacz: patrz Strona 315
(56) Przycisk wielofunkcyjny opróżniania zasobnika: do łamania taśmy wyładow-

czej 2
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5.8 Przełączniki konsoli dachowej

6959

71
58

70

60 61 62 63 64 65 66 67 68

(58) Radio z Bluetooth (obsługa patrz osobna instrukcja obsługi)
(59) Przełącznik obrotowy do składania/rozkładania lewego lusterka wstecznego
(60) Przełącznik do świateł obrysowych
(61) Wolny
(62) Wolny
(63) Wolny
(64) Kontrola świateł drogowych (u góry) / kontrola kierunkowskazów (na dole)
(65) Przełącznik światła postojowe/światła drogowe
(66) Przełącznik świateł ostrzegawczych
(67) Przełącznik podgrzewania lusterek

WSKAZÓWKA

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

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

(69) Przełącznik obrotowy do składania/rozkładania prawego tylnego lusterka
(70) Gniazdko 12 V/maks. 5 A
(71) Zaślepka, możliwość montażu CB radia, kabel zasilania znajduje się za

zaślepką w konsoli dachowej
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72

74 76 77

73

75

UWAGA

Jeśli dojdzie do przeciążenia gniazdek wtykowych 12 V, może dojść do uszkodzeń
transformatora.

(72) Gniazdko 12 V/maks. 5 A
(73) Oświetlenie wewnętrzne diody LED w suficie kabiny
(74) Przełącznik oświetlenia wewnętrznego LED sufit kabiny
(75) Wolny
(76) Włącznik główny akumulatora (patrz Strona 344)
(77) Schowek w konsoli dachowej

OSTRZEŻENIE

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

– Proszę nie wkładać do schowka żadnych ciężkich przedmiotów i rzeczy z ostrymi
krawędziami. Proszę umieszczać takie przedmioty w miarę możliwości w schowku
na ścianie tylnej kabiny.

5.9 Klimatyzacja
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2

2

2

4

3

3

3

4 4

(1) Dysze wentylacyjne w konsoli dachowej (widok z dołu)
(2) Dysze wentylacyjne (odsysanie z kabiny kierowcy)
(3) Przykład: dysze wentylacyjne w prawym słupku A kabiny kierowcy
(4) Dysze wentylacyjne przy podłodze, z przodu fotela
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5.10 Uruchamianie z ziemi nad przednimi kołami

82 86

Uruchamianie z ziemi z prawej strony nad przednim kołem

86 85 84 83 82 81 80

Uruchamianie z ziemi z lewej strony nad przednim kołem

Naciskając ten klawisz (80) (Leaving Home) aktywuje się oświetlenie wejścia.

WSKAZÓWKA

Nawet wtedy, gdy wyłączy się wyłącznik główny akumulatorów w konsoli dachowej,
po naciśnięciu tego przycisku (aktywuje jednocześnie przekaźnik odłączający akumu-
latora) włączają się 2 reflektory w dachu kabiny. Po maks. 6 minutach to oświetlenie
drabinki wejściowej ponownie się wyłącza.

Te klawisze są aktywne TYLKO wtedy, kiedy niezajęty jest fotel kierowcy.

Dodatkowo maszyna musi się znajdować w pozycji wyorywania.

Oznacza to:
Taśma wyładowcza/zasobnik jest rozłożony,
Aktywny jest tryb pracy „Pole”.

WSKAZÓWKA

Po naciśnięciu jednego z klawiszy uruchamiania z ziemi włącza się brzęczyk jazdy do
tyłu, który ostrzega znajdujące się w pobliżu osoby.

Elewator i ślimak zasobnika pracują jak długo jest wciśnięty klawisz (81).

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

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

* Po naciśnięciu tego klawisza (85) taśma sitowa pracuje. Dodatkowo obracają się
gwiazdy sitowe 1.,2. i 3. Dodatkowo dopóki jest wciśnięty ten klawisz, pracuje elewator
i ślimak zasobnika.

* Po naciśnięciu klawisza (86) pracują: wał ogławiacza – jeżeli jest – ślimak liści i talerz
wyrzutnika liści – wał kopiujący, wszystkie walce wyorywacza, taśma sitowa oraz 1.,
2., i 3. gwiazda sitowa. Dodatkowo dopóki jest wciśnięty ten klawisz, pracuje elewator i
ślimak zasobnika.

*) Po 2-krotnym krótkim naciśnięciu tego klawisza, a następnie jego przytrzymaniu
następuje rewersacja tylko tego napędu.
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5.11 Uruchamianie wyorywacza z ziemi

Nacisnąć klawisz położenie konserwacyjne ogławiacza (87) oraz dodatkowo klawisz +
(88) lub klawisz - (89), zależnie od żądanego kierunku ruchu.
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5.12 Komora silnika

1

(1) Dźwignia odblokowywania osłony bocznej komory silnika

OSTROŻNIE

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

90

91

(90) Gniazdko 24 V/maks. 8 A
(91) Oświetlenie komory silnika WŁ/WYŁ
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93

92

Wgląd z zasobnika do komory silnika

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

W komorze silnika znajdują się dwa klawisze (91) (92), do włączania lub wyłącza-
nia oświetlenia komory silnika. Są one aktywne tylko przy włączonym zapłonie. Gdy
pokrywy silnika są dookoła zamknięte, oświetlenie komory silnika wyłącza się automa-
tycznie po 15 min.
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5.13 Wyłączenie awaryjne akumulatora

94

Zasilanie elektryczne na wyłączniku awaryjnym włączone (patrz Strona 345)

UWAGA

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

Ponadto może dojść do poważnych uszkodzeń systemu oczyszczania spalin (system
SCR) (tylko RT6c).
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W tym rozdziale zawarto informacje dotyczące pracy maszyny. W przypadku większo-
ści prac rolniczych sposób wykonywania pracy oraz jej wynik zależy od wielu różnych
czynników. Omówienie wszystkich możliwych warunków (rodzajów gleby, odmian
buraków cukrowych, warunków pogodowych, indywidualnych uwarunkowań zwią-
zanych z uprawą) wykraczałoby poza ramy niniejszej instrukcji. Niniejsza instrukcja
nie może być w żadnym wypadku instrukcją dotyczącą wyorywania buraków cukro-
wych, czy też zastępować nauki jazdy po drogach publicznych. Warunkiem dla pracy
maszyny oraz dla uzyskania optymalnych zbiorów jest, oprócz oferowanego przez
producenta właściwego przeszkolenia odnośnie sposobu jazdy, także solidna wie-
dza 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 znaj-
duje się w odpowiednim rozdziale. Niezbędne prace konserwacyjne są opisane roz-
dziale 7, „Konserwacja i czyszczenie”.

WSKAZÓWKA

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

6.1 Pierwsze uruchomienie maszyny

Ze względów bezpieczeństwa należy sprawdzić poziomy wszystkich olejów, poziom
czynnika chłodzącego, aktualną ilość paliwa w zbiorniku paliwa oraz stan AdBlue
(tylko przy RT6c). Poza tym przy pierwszym uruchomieniu konieczne jest wykonanie
wszystkich prac i czynności, które są niezbędne w przypadku codziennego urucha-
miania maszyny.

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

1
2

2

3

Umieścić dołączone akcesoria takie jak gaśnica (1), kliny (2), skrobak (3), skrzynkę
narzędziową w odpowiednich szufladach i schowkach.
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6.2 Środki bezpieczeństwa w trakcie pracy z maszyną
– Przed rozpoczęciem pracy należy zapoznać się z maszyną oraz jej elementami

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

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

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

– W żadnym wypadku nie wolno przebywać na platformie wejściowej podczas jazdy
po ulicy ani w trakcie wyorywania. Po uruchomieniu maszyny lub w trakcie jej poru-
szania się ewentualna osoba towarzysząca może znajdować się wyłącznie na sie-
dzeniu awaryjnym. Siedzenie rezerwowe nie jest siedzeniem dla pasażera! Jeżeli
z uwagi na szkolenie lub przyuczenie postępuje się inaczej, to dzieje się to na wła-
sne ryzyko i odpowiedzialność osób biorących udział w szkoleniu.

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

– Przy pracy oraz w trakcie prac przy maszynie należy nosić na sobie zawsze
dokładnie przylegające i odpowiednie ubranie ochronne lub dopuszczone wypo-
sażenie ochronne. Zależnie od rodzaju wykonywanej czynności wymagane jest
następujące wyposażenie ochronne: kamizelka ostrzegawcza, hełm ochronny, buty
ochronne, rękawice, nauszniki, maska na twarzy.

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

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

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

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

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

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

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

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

– Przed uruchomieniem maszyny wszystkie lusterka należy ustawić w taki sposób,
aby móc kontrolować i widzieć cały obszar jazdy i pracy.
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– Przed ruszeniem zawsze sprawdzić, czy w bezpośrednim sąsiedztwie maszyny nie
przebywają żadne osoby postronne. Należy poinformować je o swoich zamierze-
niach i poprosić o ustawienie się w bezpiecznej odległości od maszyny.

– Indywidualne zachowanie się maszyny w czasie jazdy jest zawsze zależne od
rodzaju nawierzchni lub podłoża. Sposób jazdy należy zawsze dopasować do kon-
kretnych warunków otoczenia i ukształtowania terenu.

– 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 Praca w pobliżu wiszących przewodów

NIEBEZPIECZEŃSTWO!

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

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

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

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

– Podczas kopania pamiętać o nieprzekraczaniu zalecanych odstępów minimalnych.
– Przy montażu anten lub innych dodatkowych urządzeń zawsze pamiętać o tym, że

całkowita wysokość maszyny w żadnym wypadku nie może przekraczać 4 metrów.

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

– Jazdą do tyłu, wychylaniem lub obniżaniem spróbować przerwać kontakt z przewo-
dem elektrycznym.

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

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

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

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

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

ręką lub głośno krzycząc.
– Kabinę kierowcy opuścić dopiero po wezwaniu przez służby ratownicze.

6.3 R-Concept
Terminal R-Touch jest centralą informacyjną i zarządzającą maszyny. Z tego poziomu
można nadzorować pracę całej maszyny, zbierać informacje o aktualnych stanach
pracy oraz wydajności urządzenia czy też ustawiać jej poszczególne elementy.

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

5

1 3 4 2

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

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

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

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

[A] Obszar wyświetlania komunikatów ostrzegawczych oraz wskazówek (patrz
Strona 141)

WSKAZÓWKA

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

2

5

7

98

1

4

6

3

[B] Obszar wyświetlania wyory-
wacz/ogławiacz

(1) Głębokość ogławiacza lewa
(2) Głębokość ogławiacza prawa
(3) Siła cięcia dogławiacza
(4) Ciśnienie odciążania ogławiacza

z lewej
(5) Ciśnienie odciążania ogławiacza

z prawej
(6) Wysokość biegu walców z lewej
(7) Wysokość biegu walców z prawej
(8) Wysokość belki lemieszy
(9) Ciśnienie zabezpieczenia przed

kamieniami
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5

4

6

8

9

7

1

3

10

2

[C] Obszar wyświetlania odcinka
czyszczącego

(1) Wysokość rusztu prowadzącego
gwiazdy sitowej 1

(2) Wysokość rusztu prowadzącego
gwiazdy sitowej 2

(3) Wysokość rusztu prowadzącego
gwiazdy sitowej 3

(4) Obroty gwiazda sitowa 1
(5) Obroty gwiazda sitowa 2
(6) Obroty gwiazda sitowa 3
(7) Obciążenie napędu taśmy sitowej
(8) Obciążenie napędu gwiazdy sito-

wej
(9) Automatyczne dopasowanie

obrotów gwiazd sitowych
(10) Obciążenie napędu elewatora

1
4

2

3

[D] Obszar wyświetlania zarządzania
zasobnikiem

(1) Wyświetlanie poziomu napełnie-
nia zasobnika

(2) Wyświetlanie wysokości taśmy
wyładowczej

(3) Zapisana wysokość taśmy wyła-
dowczej 1

(4) Zapisana wysokość taśmy wyła-
dowczej 2

[E] E Pole wyświetlacza dla prędkości
jazdy i obrotów silnika wysokopręż-
nego
(patrz Strona 160)

1

2

3

4

5

6

[F] Szybki przegląd parametrów wyory-
wania
Wskazywanie ustawionych obrotów:

(1) Wał ogławiacza
(2) Lemiesz wibrujący
(3) Wał kopiujący
(4) Walce wyorywacza
(5) Taśma sitowa
(6) Gwiazdy sitowe
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Szybki przegląd parametrów wyorywa-
nia można dopasować od indywidual-
nych potrzeb. Nacisnąć i trzymać symbol
(np. stopień lemieszy wibrujących), który
chcemy usunąć z szybkiego przeglądu
przez ok. 2 sek., i przesunąć ten symbol
na miejsce symbolu, który chcemy mieć w
miejsce poziomu lemieszy wibrujących.

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

Przyciskiem "Reset" wraca się do
fabrycznego, pierwotnego ustawienia - jak
opisano w punkcie (F) Szybki przegląd
parametrów wyorywania.

[G] Wskaźnik i element obsługowy R-Select (patrz Strona 79)

[H] Wskaźnik aktualne zużycie paliwa (patrz Strona 133)

[I] Wskaźnik wyorywanej powierzchni w aktualnym zleceniu

[J] Pola wyświetlania wskaźników stanu
(patrz Strona 146)

[K] Wskaźnik i element obsługowy zakresu funkcji R-Direct (patrz Strona 114)
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[L] Otwieranie okna szybkiego wyboru
Proszę dotknąć palcem obszaru wyświetlania [A] i przewinąć z dołu do góry. Iden-
tyczna funkcja również po przyciśnięciu przycisku OPT.
Okno szybkiego wyboru otwiera się.

1

6

3

5

4

2

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

Okno szybkiego wyboru zamyka się.

(1) Wskazania Dzień / Noc WŁĄCZ/WYŁĄCZ
(2) Tryb eksperta WŁĄCZ/WYŁĄCZ
(3) Odgłosy klawiszy WŁĄCZ/WYŁĄCZ
(4) WLAN WŁĄCZ/WYŁĄCZ
(5) Tryb czyszczenia
(6) Wywoływanie instrukcji obsługi
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[M] Indywidualne obszary wyświetlania

Przełączanie między obszarami wyświetlania u góry i na dole

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

WSKAZÓWKA

Przewijanie na bok również powoduje przełączanie między polami wyświetlacza.

Przewijanie z góry w dół przez linię środkową wymienia wzajemnie górne i dolne pola
wskaźników.

(1) Pole wyświetlacza: Kierowanie
patrz Strona 189

1

(2) Pole wyświetlacza: Mechanizm jezdny
patrz Strona 215

2
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(3) Pole wyświetlacza Krótki przegląd danych zlecenia
patrz Strona 132

Klient
Pole 3

(4) Pole wyświetlacza: Parametry pracy

4
9

10

11

12

5

6

7

8

1314

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

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

(11) Pojemność baku paliwa
(12) Pojemność baku AdBlue ® (tylko przy RT6c)
(13) Wskaźnik bez funkcji
(14) Temperatura oleju silnikowego (wygasa, gdy wartość przekracza 55°C)

(5) Pole wyświetlacza: R-View
patrz Strona 337

5
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6.3.2 Zakres funkcji R-Direct

5
7

98

5a6

Element obsługi R-Direct

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

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

6.3.2.1 Przycisk HOME

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

8
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6.3.2.2 Menu główne

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

Przyciski programowe(P1/P2/P3)

Autopilot

Menu główne

System

Funkcje specjalne

Sterowanie oświetleniem

Ustawienia podstawowe

7

98

5a6

Dane pracy

Serwis

WSKAZÓWKA

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

6

6.3.2.2.1 Menu Przyciski programowe (P1/P2/P3)

WSKAZÓWKA

Opisane funkcje są dostępne tylko w trybie pracy „Pole“.



Praca
R-Concept

116 / 554

987

P1 P2 P3 Wywołanie zapisanych uprzednio ustawień maszyny
Po naciśnięciu jednego z przycisków programowych P1 (7), P2 (8), P3 (9) można akty-
wować jedno z trzech różnych ustawień maszyny. Za pomocą tych przycisków można
zapisać optymalne ustawienia odpowiednich – powtarzających się – warunków kopa-
nia lub rodzajów gleby i wywołać je tylko jednym wciśnięciem klawisza.

Po naciśnięciu jednego z przycisków programowych P1, P2, lub P3 na terminalu R-
Touch pojawi się krótki przegląd ustawień maszyny.

Przyciski programowe(P1/P2/P3)

Głębokość ogławiacza

Rozrz. liści stopień
Stopień elewator

Gwiazdy sit. stopień

Taśma sitowa stopień
Walce wyorywacza stopień

Wał kopiujący stopień
Lemiesz wibr. stopień

Obroty ogławiacza
Obroty wyorywania
Tempomat
Wysokość rusztu

Walec transp. E/A

Belka lemieszy
Dogławiacz
Wys. wał kopiujący
Odciążenie ogławiacza

Pamięć (Teach)

Bez pamięci
Bez pamięci

Pamięć (Edycja)

Bez pamięci
Tryb awaryjny

Bez pamięci
Bez pamięci

Bez pamięci
Bez pamięci
Bez pamięci
Bez pamięci

Bez pamięci

Pamięć (Teach)
Bez pamięci
Pamięć (Teach)
Bez pamięci

Import Eksport P3

21

(1) Wartości po lewej stronie
(2) Wartości po prawej stronie

W obramowanym na czarno polu wyświetlane są ustawienia maszyny, które zapisane
są na poszczególnych przyciskach programowych. Wartości te ustawiają się po naci-
śnięciu przycisku programowego na maszynie. W terminalu R-Touch obok wskazania
stanu wyświetla się na zielono symbol przycisku programowego.

Po ręcznej zmianie wartości ustawionych za pomocą przycisków programowych, np.
symbol „P3“ na terminalu R-Touch będzie podświetlony na szaro.
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Aby zapobiec niezamierzonej aktywacji jednych z przycisków programowych, można
w menu "Funkcje specjalne", podpunkt "Aktywacja przycisków programowych" prze-
stawić z "Standard" na "Przycisk wielofunkcyjny". Przy ustawieniu "Przycisk wielofunk-
cyjny" należy oprócz nacisnąć przycisku programowania P1/P2/P3 nacisnąć dodat-
kowo przycisk wielofunkcyjny (11).

Funkcje specjalne

Serwis filtr paliwa

Centralne smarowanie

Ręczne kierowanie przegubem

Rewersacja napędów wentylatorów

Aktywacja przycisków program.

Regulacja podwozia

B638 Ciśn. paliwa filtr drobny

WYŁĄCZ

AUTO

WYŁĄCZ

AUTO

Standard

Aktywne

2120 mBar

Standard

11

Zapis ustawień maszyny
Aby zapisać ustawienie maszyny na którymś z trzech przycisków programowych, stoją
do dyspozycji 3 możliwości, które wybrać można w menu Przyciski programowe w 2
kolumnie z lewej strony.

Przyciski programowe(P1/P2/P3)

Menu główne

Ustawienia podstawowe
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Po potwierdzeniu wyboru pojawia się następujące menu:

Przyciski programowe(P1/P2/P3)

Głębokość ogławiacza

Rozrz. liści stopień
Stopień elewator

Gwiazdy sit. stopień

Taśma sitowa stopień
Walce wyorywacza stopień

Wał kopiujący stopień
Lemiesz wibr. stopień

Obroty ogławiacza
Obroty wyorywania
Tempomat
Wysokość rusztu

Walec transp. E/A

Belka lemieszy
Dogławiacz
Wys. wał kopiujący
Odciążenie ogławiacza

Pamięć (Teach)

Bez pamięci
Bez pamięci

Pamięć (Edycja)

Bez pamięci
Tryb awaryjny

Bez pamięci
Bez pamięci

Bez pamięci
Bez pamięci
Bez pamięci
Bez pamięci

Bez pamięci

Pamięć (Teach)
Bez pamięci
Pamięć (Teach)
Bez pamięci

Import Eksport P3

Przenieść podświetlone pole wyboru za pomocą pokrętła R-Direct do góry lub na dół i
potwierdzić wybór naciskając na środek (funkcja Enter) pokrętła.

Teraz można zmienić to ustawienie obracając i naciskając pokrętło.

Tryb 1: Bez pamięci
Przy tym trybie po przyciśnięciu przycisków programowych P1/P2/P3 ustawienie się
nie zmienia.

9

10

87

P1 P2 P3

TI

Tryb 2: Pamięć Zapis
W tym trybie do przycisku P1/P2/P3 można poprzez zapis przyporządkowywać usta-
wienia maszyny. Chwilowe ustawienie wszystkich funkcji w trybie „Pamięć (Zapis)“
zostanie przypisane do jednego z przycisków programowania.

Dany przycisk programowy jest gotowy do zapisu danych tylko tak długo, na jak długo
po naciśnięciu przycisku (10) symbol  pokazuje gotowość do zapisu. Przytrzy-
mać klawisz TI na joysticku tak długo, aż na terminalu R-Touch pojawi się symbol .
Następnie puścić klawisz TI i podczas wyświetlania symbolu  i na terminalu, uru-
chomić przycisk programowy, w którym należy zapisać aktualne ustawienia maszyny.

Tryb 3 Pamięć Edit
W tym trybie do przycisku P1/P2/P3 można poprzez edycję przyporządkowywać usta-
wienia maszyny. Ustawienia są edytowane bezpośrednio w tabeli i zapisywane do
pamięci po naciśnięciu na środek pokrętła.
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Tyb 4: Tryb awaryjny
W tym trybie nie można przyporządkować ustawień maszyny do przycisków progra-
mowych 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.

Import/Eksport
Przy pomocy funkcji „Eksportuj” własne ustawienia maszyny (czyli wszystkie usta-
wienia wyświetlane na terminalu R-Touch) można bez problemu zapisać na specjal-
nej karcie pamięci podłączanej do portu USB. W ten sposób, w przypadku ewentu-
alnej zmiany kierowcy, nie traci się własnych ustawień. Przed rozpoczęciem kolejnej
zmiany można przenieść te ustawienia z karty pamięci USB do maszyny korzystając z
funkcji „Importuj”.

6.3.2.2.2 Menu Ustawienia podstawowe

Ustawienia podstawowe

Sterowanie oświetleniem

Autopilot

Menu główne

Przystawka

Pozostałe

Zasobnik

Ustawienia podstawowe

Przyciski programowe(P1/P2/P3)
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Podmenu Przystawka

Dodatkowe podnoszenie ogławiacza

Ogławiacz ciśnienie droga droga lewa

Prowadnik głębokości stopień

Odstęp między rzędami (mm)

Wychylić bieg walców

Obroty łopaty stopień

Wyrównanie belki dogławiacza

Wyoryw. podnieś + przycisk wielofunkc.

Przystawka

NIE

AUTO

WYŁĄCZ

Ogławiacz ciśnienie droga prawa

4

450

140

130

5

Auto

Układ dodatkowego podnoszenia ogławiacza patrz Strona 234

Ogławiacz ciśnienie droga prawa/lewa patrz Strona 235

Prowadnik głębokości stopień patrz Strona 250

Odstęp między rzędami (mm) patrz Strona 272

Wychylić bieg walców patrz Strona 276

Obroty łopaty stopień patrz Strona 269

Wyor. podn. + przycisk wielof. patrz Strona 151

Wyrównanie belki dogławiacza patrz Strona 242
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Podmenu Zasobnik

Menu główneZasobnik

Opóźnienie ślimak zasobnika (sek)

Wyładunek obroty silnika kopiec

Wyładunek obroty silnika wyorywanie

Stopień wyładunku 2 prędkość %

Opóźnienie Start stopień wyładunku 4

Stopień wyładunku 4 prędkość %

Opóźnienie Start stopień wyładunku 5

Taśma wyładowcza nadbieg (sek)

Stopień wyrz. liści przy przeład.

2

850

1300

50

1

70

7

3

WYŁĄCZ

Opóźnienie ślimak zasobnika (sek) patrz Strona 302

Wyładunek obroty silnika kopiec patrz Strona 320

Wyładunek obroty silnika wyorywanie patrz Strona 320

Stopień wyładunku 2 prędkość % patrz Strona 317

Opóźnienie Start stopień wyładunku 4 patrz Strona 318

Stopień wyładunku 4 prędkość % patrz Strona 317

Opóźnienie Start stopień wyładunku 5 patrz Strona 318

Taśma wyładowcza nadbieg (sek) patrz Strona 319

Stopień tal. wyrz. liści przy przeł. patrz Strona 240
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Podmenu Pozostałe

Min obroty wyorywania

Wycieraczka interwał

Pozostałe

Osłabienie reakcji pedału jazdy Ulica

Osłabienie reakcji pedału jazdy pole

Częściowe wyłączenie napędu

Maks. obr. wyor. (tylko automotiv)

Rezerwa Ad Blue ostrzeżenie przy %

Rezerwa paliwa ostrzeżenie przy %

1100

15

10

2

2

WYŁĄCZ

10

1500

Czas smarowania (min)

Napęd dodatkowy stopień 0

20

Min obroty wyorywania patrz Strona 160

Maks. obroty wyorywania (tylko automotiv) patrz Strona 160

Wycieraczka - interwał patrz Strona 69

Częściowe wyłączenie napędu patrz Strona 152

Osłabienie reakcji pedału jazdy Pole patrz Strona 173

Osłabienie reakcji pedału jazdy Ulica patrz Strona 173

Rezerwa paliwa ostrzeżenie przy % patrz Strona 158

Rezerwa Ad Blue ostrzeżenie przy % patrz Strona 158

Czas smarowania (min) patrz Strona 330

6.3.2.2.3 Menu Autopilot

Ustawienia podstawowe

Sterowanie oświetleniem

Autopilot

Menu główne

Oś przednia sygnał od

Aktywacja tylnych osi

Osie tylne stopień

Oś przednia stopień

Rząd+lem.

AUTO

5

5

Autopilot

Szczegółowy opis patrz Strona 206.
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6.3.2.2.4 Menu Sterowanie oświetleniem

Ustawienia podstawowe

Sterowanie oświetleniem

Menu główne

Funkcje specjalne

Autopilot

Szczegółowy opis patrz Strona 147.
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6.3.2.2.5 Menu Funkcje specjalne

Menu główneMenu główne

Przyciski programowe(P1/P2/P3)

Ustawienia podstawowe

Autopilot

Sterowanie oświetleniem

Funkcje specjalne

System

Dane pracy

Funkcje specjalne

Serwis filtr paliwa

Centralne smarowanie

Ręczne kierowanie przegubem

Rewersacja napędów wentylatorów

Aktywacja przycisków program.

Regulacja podwozia

B638 Ciśn. paliwa filtr drobny

WYŁĄCZ

AUTO

WYŁĄCZ

AUTO

Standard

Aktywne

2120 mBar

WYŁĄCZ

Serwis filtr paliwa patrz Strona 363

Centralne smarowanie patrz Strona 330

Sterowanie ręczne patrz Strona 204

Rewers napędu wentylatora patrz Strona 323

Aktywacja przycisków programowych patrz Strona 115

Regulacja podwozia patrz Strona 217
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6.3.2.2.6 Menu System

Autopilot

Funkcje specjalne

Sterowanie oświetleniem

Menu główne

Data/Godzina

Nagłówek drukarka

Ustawienia terminal

System

Ustawienia podstawowe

Jednostki

System

Dane pracy

Podmenu Data/Godzina
Data / Godzina
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Podmenu Ustawienia terminal

Język

Typ komunikatu

Ustawienia terminal

Jasność / Noc

Jasność / Dzień

Dzień / Noc

Głośność

D

1

1

Dzień

1

Standard

R-Transfer WLAN

Ton klawiszy

WYŁĄCZ

WŁĄCZ

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

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

W menu „Głośność“ ustawia się głośność dźwięków ostrzegawczych i informacyjnych.
W menu „Dzień/Noc“ możliwe jest przełączenie z ekranu dziennego na ekran nocny.
Przełączenie z jednego ekranu na drugi jest aktywne dopiero po opuszczeniu menu
za pomocą przycisku Wstecz. W menu „Jasność dzienna“ i „Jasność nocna“ ustawia
się jasność ekranu oddzielnie dla ekranu w dzień i w nocy.

Podmenu Jednostki

Prędkość jazdy

Powierzchnia

Jednostki

Zużycie w czasie

Zużycie w czasie

Droga

Zużycie

l/h

bar

km

l

ha

Zużycie paliwa na powierzchnię

Zużycie paliwa na powierzchnię ha/h

mb/h
km/h

l/a

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

WSKAZÓWKA

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

Nagłówek drukarka

Tutaj można ustalić treść nagłówka wydruków, np. adres firmy. Można wprowadzić
maksymalnie 4 linijki.

6.3.2.2.7 Menu Dane pracy

Autopilot

Funkcje specjalne

Sterowanie oświetleniem

Menu główne

Statystyka sezonu

Statystyka maszyny

Dane pracy

Ustawienia podstawowe

System

Dane pracy

Serwis
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Podmenu Statystyka sezonu

Statystyka sezonu

Motogodziny silnik
Motogodziny/wyorywacz

Droga
Czas
Zużycie
Zużycie/Czas
Paliwo/ha
Zużycie/km

Numer ramy 6F1447

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

WSKAZÓWKA

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

Podmenu Statystyka maszyny

Motogodziny/wyorywacz

Droga
Czas
Zużycie
Zużycie/Czas
Paliwo/ha
Zużycie/km dojazd

Motogodziny silnik

Statystyka maszyny

Numer ramy 6F1447

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

Autopilot

Funkcje specjalne

Sterowanie oświetleniem

Menu główne

Wersja

Diagnostyka

Serwis

Ustawienia podstawowe

System

Dane pracy

Serwis

Teach InTeach In

>

Dane Serwis

Wymiana osprzętu

Wymiana osprzętu

Parametry podstawowe

UstawieniaUstawienia
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Podmenu Wersja
W menu serwisowym dla kierowcy znaczenie mają tylko podpunkty menu Wersja i
Diagnostyka (patrz rozdział Uszkodzenia i pomoc, patrz Strona 467). Podpunkty
menu: Ustawienia i Teach-In są dostępne tylko po wpisaniu kodu serwisowego.

NIEBEZPIECZEŃSTWO!

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

Podmenu Dane Serwis

Import danych Serwis

Eksport danych SerwisEksport danych Serwis

Dane użytkownika/właściciela

Drukuj dane

Zwolnienie

Aktualizacja oprogramowania

Kasowanie danych

Dane Serwis

Podmenu „Dane Serwis” służy do importu i eksportu oraz kasowania baz danych.
Aktualizacje oprogramowania będą przeprowadzane również za pomocą tego pod-
menu.
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Podmenu Puste menu

Ustawienia  

Teach In

Parametry podstawowe

Wymiana osprzętu

Dane Serwis

>

Serwis

To menu służy wyłącznie jako informacja dla osób, które pracują nad kolejnymi wer-
sjami programu sterującego. Użytkownik maszyny nie ma dostępu do tych funkcji.
Wyświetlane informacje nie będą także pomocne użytkownikowi w trakcie wykonywa-
nych przez niego prac. Ten poziom menu lub poziom funkcyjny opuszcza się naciska-
jąc przycisk WSTECZ.

6.3.2.3 Historia zleceń

Po uruchomieniu silnika wysokoprężnego, w aktualnym zleceniu rejestrowane są
wszystkie dane na temat czasu pracy silnika wysokoprężnego, zużycia paliwa, prze-
jechanej trasy, prędkości jazdy itp. oddzielnie dla trybów pracy „Pole“ i „Ulica“. Zlece-
nie jest zawsze aktywne, zakończenie zlecenia przez kierowcę automatycznie rozpo-
czyna nowe zlecenie. Wszystkie zlecenia są zapisywane w bazie danych zleceń. Baza
danych zleceń usuwana jest podczas usuwania statystyki sezonu.

Baza danych zleceń należy do wyposażenia seryjnego, zlecenia są jednak obecne
w terminalu R-Touch i w razie awarii terminalu R-Touch nie można och przywrócić.
Zabezpieczenie danych jest niemożliwe.

Za pomocą systemu „R-Transfer Basic“ (opcja) można wyeksportować bazę danych
zleceń do pamięci USB lub przez WLAN lub na smartfon z aplikacją ROPA. Pozwala
to na wygodną analizę zleceń.

Za pomocą systemu „R-Transfer Professional“ (opcja) można wyeksportować bazę
danych zleceń do pamięci USB lub przez WLAN na smartfon z aplikacją ROPA.
Dodatkowo za jej pomocą można zaimportować bazy danych klientów, upraw i kierow-
ców z pamięci USB lub smartfona przez aplikację ROPA.

WSKAZÓWKA

W celu ochrony danych zalecamy wyeksportować bazę danych zleceń po każdym
dniu wyorywania.
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W przypadku maszyn z pomiarem prędkości jazdy GPS (opcja) za pomocą zielonej
satelity wyświetlana jest informacja, że aktywne jest obliczanie powierzchni poprzez
bezpoślizgową prędkość.

W przypadku czerwonej satelity bezpoślizgowy pomiar prędkości jest nieaktywny
(brak zasięgu GPS). W takiej sytuacji powierzchnia obliczana jest mimo wszystko za
pomocą sygnału przekładni. Wskaźnik prędkości jazdy wskazuje zawsze tę prędkość
jazdy, która obliczana jest na podstawie sygnału przekładni, również przy aktywnym
sygnale GPS.

6.3.2.3.1 Krótki przegląd danych zlecenia

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

Klient
Pole 8

6

7

1

5
4

3
2

13
12

10
9

11

(1) Pole wyświetlania Krótki przegląd danych zlecenia
(2) Powierzchnia wyorywania na godzinę
(3) Przeciętna prędkość podczas wyorywania
(4) Jazda jałowa po polu w metrach w przeliczeniu na hektar
(5) Odległość rzędów, uwzględniania podczas obliczania powierzchni wyorywania
(6) Liczba rzędów uwzględniana podczas obliczania powierzchni wyorywania
(7) Wyorana powierzchnia w aktualnym zleceniu
(8) Nazwisko klienta / nazwa pola
(9) Czas pracy silnika w aktualnym zleceniu
(10) Tylko czas wyorywania
(11) Tylko czas rozładunku (taśma rozładowcza przesuwa się)
(12) Przeciętne zużycie paliwa na hektar w trybie pracy Pole
(13) Przeciętne zużycie paliwa na hektar przy włączonym prowadzeniu głębokości

(wyorywanie)

1415

(14) Wskaźnik pomiaru drogi
(15) Reset wskaźnika pomiaru drogi

Naciskając pole (15) można osobno usunąć pomiar drogi (14) niezależnie od wszyst-
kich innych danych aktualnego zlecenia. Nadaje się np. do pomiaru długości pola.
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6.3.2.3.2 Ustawianie ilości rzędów

Liczbę rzędów można zmieniać tylko w maszynach, w których została aktywowana
ta funkcja. Po obniżeniu wyorywacza, liczbę rzędów (6) można krokowo zmieniać
wyłącznie w krótkim przeglądzie danych zlecenia, naciskając pole (16).

16

6

Klient
Pole

16

(6) Liczba rzędów uwzględniana podczas obliczania powierzchni wyorywania
(16) Ustawianie liczby rzędów

WSKAZÓWKA

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

6.3.2.3.3 Wygaszanie wyświetlanie zużycia paliwa

W punkcie menu zarządzania zleceniami można wyłączać wszystkie dane na temat
zużycia paliwa naciskając przycisk Serwis. Po ponownym naciśnięciu tego przycisku
Serwis te dane są ponownie wyświetlane. Jeżeli maszyna jest wyposażona w dru-
karkę, to tą metodą można także uniemożliwić wydruk wartości zużycia paliwa.
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6.3.2.3.4 Zakończ zlecenie

Zlecenie nr: 1 Klient

Pole

Operator

Zakończ zlecenie

Eksport danychImport danychInfo. dodatkowa

Start
Stop

Droga
Czas
Zużycie
Zużycie/czas
Zużycie/ha
Zużycie/km

17

18

19

21

22 20

Przy pomocy funkcji Zarządzania zleceniami zapisuje się wszystkie zlecenia z danego
sezonu. Wszystkie zapisane zlecenia można wydrukować na drukarce (opcja) naci-
skając pole (22).

W tym celu przed zakończeniem zlecenia (21) należy wprowadzić poniższe dane do
odpowiednich pól:

Nazwisko klienta (17)
Nazwa pola (18)
Nazwisko operatora (19)
Opcjonalnie mona wprowadzić jeszcze informacje dodatkowe (20)

WSKAZÓWKA

Opisane tutaj zarządzanie zleceniami należy do wyposażenia seryjnego. W przypadku
rezygnacji z wprowadzania danych (17-20) po zakończeniu zlecenia, można zlecić
wyłączenie tej funkcji przez serwis ROPA. Wyłączenie podczas wyposażania maszyny
za pomocą terminalu R-Transfer jest niemożliwe.
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6.3.2.3.4.1 Zakończ zlecenie w przypadku wyposażenia seryjnego i R-Transfer
Basic

Klient

Nowy klient

Nr klienta

Nazwisko klienta

Klienci

23

17

24

Poniżej opisano, jak wprowadza się w przypadku wyposażenia seryjnego lub R-Trans-
fer Basic nazwisko klienta, nazwę uprawy, nazwisko kierowcy oraz dodatkowe infor-
macje. Te dane, wraz z danymi maszyny zostaną przypisane do aktualnego zlecenia.
Najpierw nacisnąć pole „Klient“ (17), następnie pole „Nowy klient“ (23). Wprowadzić
nazwisko klienta (wymagany jest co najmniej 1 znak) oraz numer klienta (wymagana
jest co najmniej 1 cyfra) oraz zakończyć wprowadzanie danych przyciskiem ENTER
(24).

Dla wprowadzania nazwy uprawy i nazwiska kierowcy obowiązuje ten sam system, jak
w przypadku nazwiska klienta.
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6.3.2.3.4.2 Zakończ zlecenie w przypadku R-Transfer Professional

Klient

Nowy klient Klienci

25

17

26

Nr Nazwa

W przypadku R-Transfer Professional, z zaimportowanych baz danych (patrz
Strona 136) można wybrać nazwiska klienta, nazwy upraw i nazwiska kierowców. Te
dane, wraz z danymi maszyny zostaną przypisane do aktualnego zlecenia. Najpierw
nacisnąć pole „Klient“ (17), a następnie z paska bocznego (25) wybrać pierwsze litery
nazwiska. W lewej połowie ekranu widać kompletne dane kontaktowe i uprawy przy-
porządkowane do tego klienta.

Zakończyć wprowadzanie przyciskiem potwierdzenia (26). Później nastąpi przekie-
rowanie do wyboru uprawy. Jeśli pożądanego klienta nie ma w bazie danych klien-
tów, można go wprowadzić w sposób opisany na stronie135. Wprowadzony klient
nie zostanie zapisany w bazie danych klientów, zostanie on tylko zapisany w bazie
danych zleceń.
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6.3.2.3.5 Eksport danych

Zlecenie nr: 1 Klient

Pole

Operator

Zakończ zlecenie

Eksport danychImport danychInfo. dodatkowa

Start
Stop

Droga
Czas
Zużycie
Zużycie/czas
Zużycie/ha
Zużycie/km

27

Za pomocą systemów „R-Transfer Basic“ i „R-Transfer Professional“ można wyeks-
portować bazę danych zleceń do pamięci USB lub na smartfon z aplikacją ROPA.
Włożyć pamięć USB do portu USB, potwierdzić komunikat „Pamięć USB jest gotowa
do pracy“. Następnie dotknąć pola „Eksport danych“ (27), po udanym eksporcie pojawi
się komunikat „Export danych zakończony pomyślnie!“. Analiza wyeksportowanych
danych jest możliwa za pomocą aplikacji ROPA lub pliku analizy zlecenia. Aktualny
plik analizy i aplikację ROPA można znaleźć na naszej stronie internetowej www.ropa-
maschinenbau.de w plikach do ściągnięcia.

http://www.ropa-maschinenbau.de
http://www.ropa-maschinenbau.de
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6.3.2.3.6 Import danych R-Transfer Professional

Zlecenie nr. Klienci

28

26Info. dodatkowa Import danych Eksport danych

Import danych Eksport danych

Zakończ zlecenie

Droga
Czas
Zużycie
Zużycie czas
Zużycie/ha
Zużycie/km

Start
Stop

Za pomocą systemu „R-Transfer Professional“ można importować bazy danych klien-
tów, upraw i kierowców z pamięci USB lub smartfona za pomocą aplikacji ROPA. Wło-
żyć pamięć USB do portu USB, potwierdzić komunikat „Pamięć USB jest gotowa do
pracy“. Nacisnąć pole „Import danych“ (28). Z wyświetlonego pola wyboru wybrać plik/
pliki do importu. Po naciśnięciu pola potwierdzenia (26) nastąpi import wybranych
danych. Po zakończeniu importu danych pojawia się komunikat „Import danych zakoń-
czony pomyślnie!“. Aktualne wzory plików importu danych i aplikację ROPA można
znaleźć na naszej stronie internetowej www.ropa-maschinenbau.de w plikach do ścią-
gnięcia.

http://www.ropa-maschinenbau.de
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6.3.2.3.7 Ocena zlecenia

Zlecenie nr: 1 Klient

Pole

Operator

Zakończ zlecenie

Eksport danychImport danychInfo. dodatkowa

Start
Stop

Droga
Czas
Zużycie
Zużycie/czas
Zużycie/ha
Zużycie/km

1
2

4
5

6
7

8
9

3

21

10
11

12
13

14
15

20

17
18

19

16

(1) Koniec ostatniego i początek pokazanego zlecenia
(2) Koniec pokazanego zlecenia
(3) Wyorana powierzchnia z wyświetlanym zleceniu
(4) Liczba przejechanych kilometrów w trybie pracy Pole/Ulica
(5) Czas pracy silnika w trybie pracy Pole/Ulica
(6) Zużycie paliwa w trybie pracy Pole/Ulica
(7) Zużycie paliwa na godzinę w trybie pracy Pole/Ulica
(8) Przeciętne zużycie paliwa na hektar w trybie pracy Pole
(9) Przeciętne zużycie paliwa na kilometr w trybie pracy Ulica
(10) Tylko czas wyorywania
(11) Tylko czas rozładunku (taśma rozładowcza przesuwa się)
(12) Czas pracy silnika na polu minus czas dla wyładunku
(13) Czas serwisowania zostaje zapisany, gdy otwarte są drzwi zasobnika, lewa

pokrywa boczna lub pokrywa tylna
(14) Zużycie paliwa przy włączonym prowadzeniu głębokości (wyorywanie)
(15) Przeciętne zużycie paliwa na hektar przy włączonym prowadzeniu głębokości

(wyorywanie)
(16) Powierzchnia wyorywania na godzinę
(17) Przeciętna prędkość podczas wyorywania
(18) Jazda jałowa po polu w metrach na każdy wyorywany hektar
(19) Całkowita droga wyorywania
(20) Wyświetlanie informacji dodatkowych
(21) Liczba pełnych zasobników w tym zleceniu. Wyświetlanie tej wartości jest

możliwe tylko wtedy, kiedy zasobnik jest opróżniany tylko przy wyłączonym
prowadniku głębokości.
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6.3.2.4 Zmiana granic ostrzegawczych

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

W tym zakresie funkcji można zmieniać granice 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 gra-
nicę ostrzegawczą i potwierdzić ustawienie naciskając środek pokrętła. Za pomocą
przycisku WSTECZ opuszcza się menu lub zakres funkcji.

1

2

3

(1) Granica ostrzegawcza napędu taśmy sitowej
(2) Granica ostrzegawcza napędu gwiazd
(3) Granica ostrzegawcza napędu elewatora

WSKAZÓWKA

Dotknąć granicy ostrzegawczej na ekranie i przesunąć ją do góry lub na dół. W ten
sposób granicę ostrzegawczą można ustawić bezpośrednio na terminalu R-Touch.
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6.3.3 Komunikaty ostrzegawcze i wskazania odnośnie statusu pracy na
terminalu R-Touch

Czerwone sygnały ostrzegawcze, które prowadzą do wyłączenia silnika

Ciśnienie oleju w silniku za niskie Olej hydrauliczny za gorący

Poważne problemy z silnikiem,
natychmiast wyłączyć silnik

Awaria smarowania przekładni
rozdzielaczej pompy

Stan płynu chłodniczego za niski Poziom oleju hydraulicznego za
niski

Temperatura płynu chłodniczego
za wysoka

1

2

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

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

Blokada płatności aktywna Poziom oleju silnikowego za niski

Temperatura płynu chłodniczego
za wysoka

Ciśnienie zapasowe w zbiorniku
hamulcowym za niskie

Stop! Za mało ciśnienia zasilają-
cego

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

Automatyczne zatrzymanie silnika
STOP aktywne

Ciśnienie luzowania hamulca
postojowego za niskie

OSTRZEŻENIE! Ryzyko odniesie-
nia obrażeń

Walec ogławiacza / główny napęd
wyorywacza przeciążony

Temperatura oleju silnikowego za
wysoka

Wyłącznik awaryjny wciśnięty

Ostrzeżenie Kierowanie awaryjne
uszkodzone

Skontrolować Pamięć Błędów Sil-
nika

Ciśnienie sprzęgła przekładni
CVR za niskie!

Awaria systemu smarowania prze-
kładni CVR!

Silnik jazdy 3 nie zatrzymany CVR sprzęgło przekładni ślizga
się

Temperatura w przekładni CVR za
wysoka!

Czerwone wskaźniki informacyjne problemów elektronicznych

Sygnał prędkości obrotowej w nie-
dozwolonym zakresie

Błąd w zabezpieczeniu danych

Sygnał analogowy w niedozwolo-
nym zakresie

Niewłaściwa konfiguracja
maszyny

Stwierdzono przerwanie przewodu
lub zwarcie

Problem komunikacji ze sterowni-
kiem A15

Błąd pamięci wewnętrznej
EEPROM
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Pomarańczowe wskaźniki ostrzegawcze

Walce wyorywacza 1-4 zabloko-
wane

Napęd elewatora przeciążony

Napęd taśmy sitowej przeciążony Elewator zablokowany

Taśma sitowa zablokowana Synchronizuj kierowanie przegu-
bem

Napęd taśmy sitowej przeciążony Akumulatory nie są ładowane

Zakleszczone kamienie - gwiazda
sitowa 1

Błąd w sterowaniu silnika

Zakleszczone kamienie - gwiazda
sitowa 2

Poziom oleju silnikowego za
wysoki

Zakleszczone kamienie - gwiazda
sitowa 3

Poziom oleju silnikowego za niski

Filtr paliwowy wstępny zanie-
czyszczony

Poziom oleju silnikowego niebez-
piecznie niski

Filtr paliwowy drobny zanieczysz-
czony

Błąd czujników pedału jazdy

Zabrudzony filtr powietrza Części przegubowe taśmy rozła-
dowczej nie zsynchronizowane

Blokada układu różnicowego 1.
osi nie została odłączona

Prowadnik głębokości wał kopiu-
jący z lewej zablokowany

Blokada układu różnicowego 2.
osi nie została odłączona

Prowadnik głębokości wał kopiu-
jący z prawej zablokowany

Blokada układu różnicowego 3.
osi nie została odłączona

Podwozie nie aktywne

Napęd na cztery koła nie zwol-
niony

Zbyt niskie ciśnienie zbiornika
powietrza

Niskie ciśnienie zasilania
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Pomarańczowe wskaźniki informacyjne dotyczące obsługi

Proszę zamknąć lewą pokrywę
komory silnika

Zająć fotel kierowcy

Zamknąć klapę tylną Proszę opuścić kabinę kierowcy

Zamknąć drzwi zasobnika Ustawić taśmę wyładowczą w po-
zycji transportowej

Zamknąć pokrywę ochronną
napędu podłogi wzdłużnej

Ustawić taśmę wyładowczą w
pozycji wyorywania

Proszę zamknąć prawą pokrywę
komory silnika

Obniżyć wyorywacz

Zamknąć drzwi kabiny kierowcy Proszę unieść wyorywacz

Podnieść drabinkę wejściową do
zasobnika

Podnieść do góry drabinkę wej-
ściową do kabiny kierowcy

Puścić przycisk start Włączyć napęd maszyny

Proszę zablokować główny prze-
łącznik kierowania

Uruchomić bieg ochronny

Proszę odblokować główny włącz-
nik układu kierowniczego

Proszę zluzować hamulec posto-
jowy

Proszę podnieść i zablokować
czujnik liści

Proszę zwolnić pedał jazdy w celu
włączenia blokady mechanizmu
różnicowego

Proszę wyśrodkować osie tylne Proszę zwolnić hamulec nożny

Proszę nacisnąć pedał jazdy Całkowicie puścić pedał jazdy
celem zmiany trybu pracy

Proszę puścić pedał jazdy Proszę zmienić tryb pracy

Proszę jechać wolniej Proszę uzupełnić zbiornik paliwa

Proszę jechać szybciej Należy uzupełnić AdBlue®

Proszę złożyć do góry ramiona
zasobnika

Proszę unieść do góry ślimak
zasobnika z tyłu
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Proszę złożyć na dół ramiona
zasobnika

Ślimak zasobnika z przodu pod-
nieść do góry

Ślimak zasobnika z tyłu obniżyć w
dół

Ślimak zasobnika z przodu i z tyłu
podnieść do góry

Ślimak zasobnika z przodu opu-
ścić w dół

Ślimak zasobnika z przodu i z tyłu
opuścić w dół

Blokada układu różnicowego włą-
czona

Elewator nie jest podniesiony

Nie uzyskano temperatury robo-
czej

Proszę przełączyć rocker analo-
gowy w położenie neutralne

Wskaźniki informacyjne dotyczące obsługi

Ślimak zasobnika, kierunek trans-
portu do tyłu ręcznie

Gotowy do zapisu

Ślimak zasobnika, kierunek trans-
portowania do przodu, ręcznie

Tryb podłączania aktywny

Uruchamianie trójpunktu tylko z
lewej strony

Uruchamianie trójpunktu tylko z
prawej strony

Sterowanie ręczne kierowaniem
tylnej osi aktywne

Synchronizuj kierowanie przegu-
bem

Autopilot aktywny Ręczne kierowanie przegubem
aktywne



Praca
R-Concept

146 / 554

Wskaźniki stanu

Tryb pracy „Pole“ aktywny Tryb pracy „Ulica“ aktywny

Blokada układu różnicowego włą-
czona

Blokada układu różnicowego
wyłączona

Blokada układu różnicowego
wybrana, blokada jeszcze nie
zaskoczyła

Prowadnik głębokości aktywny,
licznik hektarów włączony

Trójpunkt u góry, blokada cofania
WYŁĄCZ

Trójpunkt na dole, blokada cofania
WŁĄCZ

Położenia pływające aktywne Obniżenie trójpunktu

Napęd maszyny włączony Częściowe wyłączenie napędu
maszyny

Taśma wyładowcza w pozycji
wyorywania

Taśma wyładowcza w pozycji
transportowej

Lokalizacja GPS przebiegła
pomyślnie

Niewystarczający odbiór GPS

Hamulec postojowy włączony Automatyczny hamulec postojowy
aktywny

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

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

Kontrolka LIM aktywny ogranicz-
nik momentu obrotowego silnika
wysokoprężnego

Centralne smarowanie włączone

Program 1 aktywny Program 1 wstępnie wybrany, nie-
aktywny

Automatyczne pochylanie wyłą-
czone

Automatyczne pochylanie włą-
czone (na końcu regulacji)

Automatyczne pochylanie włą-
czone (w zakresie regulacji)

Ręczne pochylanie aktywne
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6.3.4 Sterowanie oświetleniem

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

4

1 6 87

43

2

10 11 12 13 14 1615

5 9

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

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

6.3.4.2 Oświetlenie wejścia

Maszyna posiada funkcję „Coming Home“ oraz „Leaving Home“. W celu aktywacji
funkcji Leaving Home nacisnąć przycisk "Leaving Home" (80) (patrz Strona 95) poza
kabiną kierowcy nad lewym przednim kołem. Funkcja Coming Home aktywuje się
automatycznie jeśli podczas wyłączania zapłonu (obrócenie zamka zapłonu z położe-
nia I w położenie 0) włączone były światła na dachu kabiny. Reflektory w dachu kabiny
z lewej strony wyłączają się ponownie po maks. 6 minutach.

86 85 84 83 82 81 80
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6.4 Joystick

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

Joystick widok z przodu

11

13

12

14

Joystick widok z tyłu

2 1 0 0 1 2

355475a Tiger 5

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

Wcisnąć i przytrzymać przycisk wielofunkcyjny (11). A następnie wychylić joy-
stick do przodu.

Zostanie włączony tempomat.

Wychylanie joysticka do tyłu
Dotyczy TYLKO trybu pracy „Pole”.:

Prędkość zadana tempomatu zmniejsza się.

Wcisnąć i przytrzymać przycisk wielofunkcyjny (11). A następnie wychylić joy-
stick do tyłu.

Zostaje aktywowany układ dodatkowego podnoszenia ogławiacza.
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Wychylenie joysticka do przodu:
Gdy główny włącznik kierowania jest odblokowany, tylne osie skręcają w lewą stronę.

Wychylenie joysticka w prawo:
Gdy główny włącznik kierowania jest odblokowany, tylne osie skręcają w prawą stronę.

1

(1) Mini-joystick (1) do przodu/do tyłu (opuszczanie/podnoszenie trójpunktu, jedynie
przy pracującym silniku wysokoprężnym)

DO PRZODU: Opuścić trójpunkt (wyorywacz i ogławiacz) i aktywować prowadnik
głębokości (TYLKO w trybie „Pole“).

Napęd maszyny jest wyłączony:
Aby wyorywacz powoli i stopniowo obniżać, mini-joystick (1) należy
przesunąć do przodu. Im szybciej mini-joystick (1) przesuwany jest
do przodu, tym wyższa jest prędkość opuszczania.

Napęd maszyny jest włączony:
Po krótkim przesunięciu do przodu joysticka (1) wyorywacz (trój-
punkt) jest całkowicie opuszczany. Wyorywacz pozostaje w „Pozy-
cji opuszczonej”, dopóki nie zostanie aktywowany prowadnik głębo-
kości. W celu przerwania opuszczania, mini-joystick (1) należy na
chwilę przesunąć do tyłu i natychmiast puścić.

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

Pociągnąć mini-joystick (1) do tyłu, wyorywacz (trójpunkt) uniesie się. Unoszenie trwa
tak długo, jak długo mini-joystick (1) pociągnięty jest do tyłu. Im bardziej pociągnie
się mini-joystick (1) do tyłu, tym większa jest prędkość unoszenia. Po krótkim
uniesieniu trójpunktu poprzez pociągnięcie mini-joysticka (1), prowadnik głębokości
zatrzymuje się.

Układ automatycznego odłączania napędu maszyny i podnoszenia w trybie
pracy
W przypadku podnoszenia wyorywacza w trakcie jazdy maszyny wystarczy jedno-
krotne naciśnięcie funkcji „Podnieś trójpunkt”, trójpunkt podnosi się automatycznie do
końca i jednocześnie następuje wyłączenie napędu maszyny. Na terminalu R-Touch
miga następujący symbol .

WSKAZÓWKA

Jeśli wyorywanie ma być kontynuowane – na przykład po zawracaniu – w celu obniże-
nia trójpunktu należy 2x krótko nacisnąć mini-joystick (1) (ok. 0,5 s.). Następnie wyory-
wacz obniża się, a napęd maszyny dołącza się automatycznie.

W przypadku jednokrotnego lub dwukrotnego naciśnięcia mini-joysticka (1), ale
w większym odstępie czasu, następuje wprawdzie opuszczenie wyorywacza, jed-
nakże napęd maszyny nie włącza się automatycznie i należy go włączyć ręcznie.
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11

Tłumienie układu automatycznego podnoszenia
W menu w „Ustawienia podstawowe” w podmenu "Przystawka" w wierszu „Wyorywacz
podnieś + przycisk wielofunkcyjny” należy wybrać opcję RĘCZNIE.

Dodatkowe podnoszenie ogławiacza

Ogławiacz ciśnienie droga droga lewa

Prowadnik głębokości stopień

Odstęp między rzędami (mm)

Wychylić bieg walców

Obroty łopaty stopień

Wyrównanie belki dogławiacza

Wyoryw. podnieś + przycisk wielofunkc.

Przystawka

NIE

RĘCZNIE

WYŁĄCZ

Ogławiacz ciśnienie droga prawa

4

500

140

130

1

AUTO

Jeśli przy jadącej maszynie naciśnie się przed podniesieniem trójpunktu przycisk wie-
lofunkcyjny (11) i przytrzyma go, trójpunkt podnoszony będzie tylko tak długo, jak
długo mini-joystick (1) będzie ciągnięty do tyłu. Tłumienie układu automatycznego
podnoszenia jest najlepszym rozwiązaniem, kiedy pole jest poprzecinane bruzdami
i korytami w poprzek do kierunku wyorywania. W praktyce okazało się, że w takich
przypadkach lepiej jest przerwać na chwilę pracę automatycznego prowadzenia głę-
bokości przy pokonywaniu takich przeszkód.
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Tłumienie układu automatycznego wyłączania
W menu „Ustawienia podstawowe” w podmenu "Przystawka" w wierszu „Wyorywacz
podnieś + przycisk wielofunkcyjny” należy wybrać opcję AUTOMATYCZNIE.

Dodatkowe podnoszenie ogławiacza

Ogławiacz ciśnienie droga droga lewa

Prowadnik głębokości stopień

Odstęp między rzędami (mm)

Wychylić bieg walców

Obroty łopaty stopień

Wyrównanie belki dogławiacza

Wyoryw. podnieś + przycisk wielofunkc.

Przystawka

NIE

AUTO

WYŁĄCZ

Ogławiacz ciśnienie droga prawa

4

500

140

130

1

AUTO

Jeśli przed podniesieniem trójpunktu wciśnięty i przytrzymany zostanie klawisz funk-
cyjny (11) aż wyorywacz zostanie podniesiony na dowolną głębokość, praca układu
automatycznego wyłączania jest tłumiona. Podczas podnoszenia napęd maszyny
nadal pracuje, również gdy trójpunkt jest uniesiony.

Częściowe wyłączenie napędu maszyny
W menu „Ustawienia podstawowe” w podmenu "Pozostałe" w wierszu „Częściowe
wyłączenie napędu“ wybrać opcję „WŁĄCZ“.

Min obroty wyorywania

Maks. obr. wyor. (tylko automotiv)

Wycieraczka interwał

Osłabienie reakcji pedału jazdy pole

Osłabienie reakcji pedału jazdy ulica

Rezerwa paliwa ostrzeżenie przy %

Rezerwa Ad Blue ostrzeżenie przy %

Częściowe wyłączenie napędu

Pozostałe

WŁĄCZ

Czas smarowania (min)

Napęd dodatkowy stopień

1250

20

15

10

2

2

10

1500

0

WYŁĄCZ

Jeśli podniesie się wyorywacz w jadącej maszynie, napęd maszyny nie wyłączy się
całkowicie. Taśma sitowa, gwiazdy sitowe oraz elewator pracują dalej ze zmniejszoną
prędkością. Częściowe wyłączenie ma wtedy sens, jeśli przy niekorzystnych warun-
kach podłoża (np. poprzeczniak) istnieje możliwość kontaktu taśmy sitowej, gwiazd
sitowych lub elewatora z podłożem.
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1

3

Mini-Joystick (1) lewa/prawa
Mini-Joystick (1) poruszać w lewo/w prawo i trzymać ok 2 sek

= (Wybrać wstępnie bieg ochronny lewy/prawy.)

Mini-Joystick (1) poruszyć w lewo i trzymać ok 2 sek

= Wybrać wstępnie bieg ochronny lewy

Mini-Joystick (1) poruszyć w prawo i trzymać ok 2 sek

= Wybrać wstępnie bieg ochronny prawy

Ustawić stopień biegu ochronnego na panelu przycisków II przy pomocy klawiszy i
aktywować przyciskając na przycisk (3) na Joysticku.

Dokładny opis znajduje się w rozdziale „Kierowanie“ (patrz Strona 189).

2

(2) Przycisk aktywacji jazdy zwrotnej/sztywnej oraz do synchronizacji kierowania
przegubem
Jazda zwrotna/sztywna (tylko w trybie pracy „Pole“).

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

Jazda zwrotna
W tym celu krótko nacisnąć przycisk (2).

Przegub łamie się odpowiednio do ustawienia do oporu kół przednich i dostosowuje
się do wszystkich ruchów skrętnych przedniej osi. Tylne koła skręcają w kierunku
przeciwnym do skrętu kierownicy.

Ten wariant kierowania umożliwia najmniejszą średnicę skrętu.

Jak sama nazwa wskazuje, jest to optymalny wariant kierowania do nawracania
maszyny (patrz Strona 201).

Jazda sztywna
Aby włączyć ten tryb, nacisnąć przycisk (2) przez co najmniej 2 sek. Po aktywacji
tego wariantu kierowania, przegub łamany automatycznie ustawia się w położeniu 0° i
pozostaje w tym położeniu. Tylne koła kierują jednocześnie z przednimi kołami, jednak
w przeciwnym kierunku. Jazda sztywna w znacznym stopniu odpowiada jeździe zwrot-
nej. Jednak przegub nie skręca (patrz Strona 201).

Synchronizacja kierowania przegubem
W trybie roboczym „Ulica” klawisz posiada ponadto funkcję „Synchronizacja kierowa-
nia przegubem” (patrz Strona 193).

Pozycja środkowa tylnych osi w trybie pracy „Ulica”
(ta sama funkcja, jaką ma przycisk (3))



Praca
Joystick

154 / 554

3

4 5 (3) Klawisz aktywizujący bieg ochronny w trybie pracy „Pole” oraz pozycję środ-
kową tylnych osi w trybie pracy „Ulica”
Prędkość jazdy musi wynosić powyżej 0,5 km/h! Szczegółowy opis patrz Strona 198.

(4) Klawisz krzyżowy głębokości ogławiacza
Przesunąć klawisz ukośnie do przodu w lewą/prawą stronę:

Koła podporowe z lewej/prawej strony wyżej = Liście są ogławiane niżej.

Przesunąć klawisz ukośnie do tyłu w lewą/prawą stronę:

Koła podporowe z lewej/prawej strony niżej = Liście są ogławiane wyżej.

(5) Przełącznik krzyżowy głębokość wyorywania
Przesunąć klawisz ukośnie do przodu w lewą/prawą stronę: Wał kopiujący lewa/prawa
strona do góry.

Jednocześnie bieg walców przesuwa się na dół. Zwiększa się głębokość wyorywania,
tzn. lemiesze wyorywujące wprowadzane są głębiej w glebę.

Przesunąć klawisz ukośnie do tyłu w lewą/prawą stronę: Wał kopiujący opada po
lewej/prawej stronie.

Jednocześnie bieg walców przesuwa się do góry. Zmniejsza się głębokość wyorywa-
nia, tzn. lemiesze wyorywujące wprowadzane są płycej w glebę.

WSKAZÓWKA

Przyciski (4) i (5) wyposażono w następującą podwójną funkcję: W przypadku jedno-
czesnego naciśnięcia klawisza krzyżowego (4) i (5) oraz przycisku wielofunkcyjnego
(11) obie strony wyorywacza zmieniają swoje ustawienie jednocześnie, niezależnie od
tego, w którą stronę zostanie przesunięty klawisz krzyżowy.

6 (6) Przycisk napęd maszyny WŁĄCZ/WYŁĄCZ
Przyciśnięcie tego klawisza powoduje dołączenie napędu ogławiacza, wyorywacza,
taśmy sitowej, gwiazdy sitowej, elewatora i ślimaka zasobnika.

Na panelu R-Touch pojawi się symbol: .

Jeśli przycisk zostanie uruchomiony po raz kolejny, napęd zostanie ponownie wyłą-
czony.

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

13

Jeśli przed uruchomieniem tego klawisza (6) zostanie wciśnięty przycisk (13) „Gaz”
i przytrzymany w tej pozycji, regulacja na minimalne obroty ogławiacza jest przytłu-
miona.
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87 9 (7) (8) (9) Przyciski programowe P1, P2 i P3
Za pomocą tych przycisków można zapisać trzy różne kombinacje ustawień maszyny
i wywołać je ponownie poprzez ich uruchomienie. W danym przycisku można zapisać
jeden program. (patrz Strona 116)

10

(10) Klawisz programowania
Klawisz programowania, określany jako przycisk TI, służy m.in. do zapisywania aktu-
alnego ustawienia maszyny na jednym z przycisków programowych (7), (8), (9). Za
pomocą tych przycisków można zapisać optymalne ustawienia odpowiednich – powta-
rzających się – warunków wyorywania lub rodzajów gleby i wywołać je tylko jednym
wciśnięciem klawisza. Szczegółowy opis znajduje się na (Strona 118).

11

(11) Przycisk wielofunkcyjny
Pozycja środkowa tylnych osi w trybie pracy „Ulica”

Ta funkcja wykonywana jest dopiero po puszczeniu przycisku wielofunkcyjnego.

12
13

(12) Podniesienie belki wyorywacza
(13) Obniżenie belki wyorywacza
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6.5 Silnik Diesla

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

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

11

12

5

8

1314

1

23

4

10

(1) Rzeczywista prędkość obrotowa
(2) Zadana prędkość obrotowa
(3) - Informacja o pracy na zadanych obrotach silnika (dioda LED czerwona)

– Informacja o aktywnym wyorywaniu automotywnym (dioda LED zielona)
(4) aktualne zużycie paliwa w l/h
(5) Napięcie w sieci pokładowej
(8) Temperatura płynu w układzie chłodzenia
(10) Ciśnienie napęd jazdy

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

(11) Pojemność baku paliwa
(12) Pojemność baku AdBlue ® (tylko przy RT6c)
(13) Wskaźnik bez funkcji (pokazane zostanie -- patrz Strona 351)
(14) Temperatura oleju silnikowego (wygasa, gdy wartość przekracza 55°C)

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

UWAGA

Ryzyko poważnych uszkodzeń silnika

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

– Silnik wolno uruchomić dopiero po rozpoznaniu i usunięciu usterki.

Ciśnienie oleju w silniku za niskie. NATYCHMIAST WYŁĄCZYĆ i dolać oleju.
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Temperatura czynnika chłodzącego za wysoka. Wyłączyć silnik, ustalić przyczynę i ją
usunąć (np. przeczyścić chłodnicę).

Poziom czynnika chłodzącego za niski. Wyłączyć silnik i natychmiast dolać środka
chłodniczego.(patrz Strona 370)

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

Błąd w sterowaniu silnika.

Zabrudzony filtr powietrza! Natychmiast przeczyścić filtr powietrza!

Wkład filtra paliwa na elektropompie zanieczyszczony! Wymienić filtr, ponieważ należy
liczyć się ze zmniejszeniem mocy silnika. (patrz Strona 358)

Poziom ostrzegania 1 od 600 mbar absolutnie: wkrótce należy wymienić filtr wstępny

Poziom ostrzegania 2 od 570 mbar absolutnie: natychmiast należy wymienić filtr
wstępny

Poziom ostrzegania 3 od 540 mbar absolutnie: natychmiast należy wymienić filtr
wstępny, silnik wyłączy się automatycznie

Filtr paliwowy drobny przy silniku zatkany! Wymienić filtr, ponieważ należy liczyć się ze
zmniejszeniem mocy silnika. (patrz Strona 358)

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

Zejście do poziomu rezerwy AdBlue ®. Pokazanie się tego symbolu ostrzegawczego
na terminalu R-Touch informuje o zejściu do ustawionego przez użytkownika poziomu
rezerwy AdBlue®. (tylko przy RT6c)
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Maks. obr. wyor. (tylko automotiv)

Czas smarowania (min)

Rezerwa Ad Blue ostrzeżenie przy %

Rezerwa paliwa ostrzeżenie przy %

Osłabienie reakcji pedału jazdy Ulica

Osłabienie reakcji pedału jazdy pole

Częściowe wyłączenie napędu

Wycieraczka interwał

Pozostałe

1500

18

15

10

2

2

WŁĄCZ

10

Napęd dodatkowy stopień 0

W menu „Ustawienia podstawowe“, podmenu „Pozostałe“, w wierszu „Rezerwa paliwa
– ostrzeżenie przy (%)” można ustawić granicę ostrzegania dla rezerwy paliwa. War-
tość wpisuje się w procentach całkowitej pojemności zbiornika paliwa.

W menu „Ustawienia podstawowe”, wiersz „Rezerwa AdBlue ® – ostrzeżenie przy %”
można ustawić granicę ostrzegania dla rezerwy AdBlue ®. (tylko przy RT6c)
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6.5.1 Uruchamianie silnika wysokoprężnego

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

UWAGA

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

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

26 27

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

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

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

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

Proszę zamknąć lewą pokrywę
komory silnika

Proszę zamknąć prawą pokrywę
komory silnika

Zamknąć klapę tylną Zamknąć drzwi zasobnika
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6.5.2 Wyłączanie silnika wysokoprężnego

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

– Doprowadzić stacyjkę do pozycji 0
lub

– Nacisnąć klawisz STOP

6.5.3 Zmiana prędkości obrotowej silnika

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

41 42

Podnoszenie obrotów silnika
Naciskać krótko klawisz Gaz +: Liczba obrotów silnika podnosi się po każdym przyci-
śnięciu o 25 min1.

Trzymać wciśnięty klawisz Gaz +: obroty silnika rosną do momentu, aż zostanie kla-
wisz puszczony.

Zmniejszanie obrotów silnika
Naciskać krótko klawisz Gaz -: liczba obrotów silnika spada po każdym przyciśnięciu o
25 min1.

Trzymać wciśnięty klawisz Gaz -: obroty silnika spadają do momentu aż zostanie kla-
wisz puszczony.

Tryb pracy „Ulica“
Regulacja prędkości obrotowej następuje przy pomocy pedału jazdy. Klawisz Gaz + i
klawisz Gaz - są bez funkcji.
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Tryb pracy „Pole“, maszyna pracuje
Po włączeniu napędu maszyny prędkość obrotowa silnika wysokoprężnego ustawia
się automatycznie na wartość, która jest podana w menu „Ustawienia podstawowe”,
podmenu „Pozostałe”, wiersz „Min. liczba obrotów silnika DC. To powoduje aktywację
automatycznego wyorywania.

Maks. obr. wyor. (tylko automotiv)

Wycieraczka interwał

Częściowe wyłączenie napędu

Osłabienie reakcji pedału jazdy pole

Osłabienie reakcji pedału jazdy Ulica

Rezerwa paliwa ostrzeżenie przy %

Rezerwa Ad Blue ostrzeżenie przy %

Min obroty wyorywania

Pozostałe

WYŁĄCZ

1175

15

10

2

2

5

1500

Jeżeli dla „Min. obroty wyorywania” i „Maks. obroty wyorywania” ustawione są jedna-
kowe wartości, to następuje wyłączenie automatycznego wyorywania.

Automatyczne wyorywanie oznacza, że prędkość obrotowa silnika wysokopręż-
nego dopasowuje się automatycznie do różnych obciążeń. Prędkość obrotową sil-
nika można zwiększać do osiągnięcia wartości, która jest wpisana w punkcie menu
„Maks. obroty wyorywania”. Automatyczne wyorywanie można wyłączać w dowolnym
momencie naciskając klawisz Gaz + (41) lub Gaz - (42). Zmiana prędkości obrotowej
odbywa się wtedy ręcznie przy pomocy obu klawiszy. W przypadku jednoczesnego
wciśnięcia obu klawiszy następuje ponowne włączenie funkcji automatycznego wyory-
wania.

Przez cały czas, kiedy maszyna wyoruje automatycznie, prędkość obrotowa silnika
jest wyświetlana na terminalu na zielonej diodzie LED (1).

1
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6.5.4 Redukcja mocy System SCR (tylko przy RT6c)

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

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

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

nej EPA/zła jakość AdBlue®

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

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

Ostrzeżenie kontrolka DEF (Diesel Exhaust Fluid) AdBlue® ŻÓŁTA

Ostrzeżenie kontrolka DEF (Diesel Exhaust Fluid) AdBlue® CZERWONA

Kontrolka LIM aktywny ogranicznik momentu obrotowego silnika wysokoprężnego
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6.5.4.1 Redukcja mocy - poziom napełnienia płynu AdBlue

1 Jeśli poziom AdBlue® spadnie do 15 % to zapali się ŻÓŁTA kontrolka DEF.
2 Jeśli poziom AdBlue® spadnie do około 6 %, zacznie migać CZERWONA kontro-

lka DEF, dodatkowo pali się kontrolka LIM.
Moment obrotowy silnika opadnie do 75 %. Powrót do obrotów prędkości jałowej
trwa około 1 minuty.

3 W 7 minut po tym, gdy poziom AdBlue® osiągnie 6 %, zacznie migać CZERWONA
kontrolka DEF, dodatkowo miga również kontrolka LIM.
Moment obrotowy silnika spada do 50 %. Obroty ograniczone są do jałowej pręd-
kości obrotowej. Powrót do obrotów prędkości jałowej trwa około 3 minut.

4 Jeśli uruchomi się ponownie silnik, gdy poziom AdBlue® spadł do poniżej 6 %, to
silnik pracuje tylko z jałową prędkością obrotową.

15 % - 6 %
Poziom wypełnienia zbiornika 7 minut

100%

75%

50%

0%

A

B0h

A moment obrotowy silnika
B czas

WSKAZÓWKA

Ten rodzaj redukcji mocy jest „samoczynnie rozwiązujący się“, co oznacza:

Po to, aby silnik powrócił do pełnej mocy, poziom wypełnienia zbiornika musi wynosić
powyżej 12 %. Poziom wypełnienia zbiornika musi wynosić 21 %, aby system wyłączył
kontrolkę DEF i wycofał komunikat zakłócenia.

Ostrzeżenie kontrolka DEF (Diesel Exhaust Fluid) AdBlue® ŻÓŁTA

Ostrzeżenie kontrolka DEF (Diesel Exhaust Fluid) AdBlue® CZER-
WONA

Kontrolka LIM aktywny ogranicznik momentu obrotowego silnika wyso-
koprężnego
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6.5.4.2 Redukcja wydajności, jakość AdBlue i błąd systemu

1 Usterka sygnalizowana jest zapaleniem się ŻÓŁTEJ kontrolki DEF.
2 Jeśli usterka nie zostanie usunięta w ciągu 3,5 godzin to zapali się CZERWONA

kontrolka DEF, dodatkowo pali się również kontrolka LIM. 
Moment obrotowy silnika spada do 75 %. Powrót do obrotów prędkości jałowej
trwa około 1 minuty.

3 Po upływie dalszych 27 minut, zacznie migać CZERWONA kontrolka DEF, dodat-
kowo miga również kontrolka LIM.
Moment obrotowy silnika spada do 50 %. Obroty ograniczone są do jałowej pręd-
kości obrotowej. Powrót do obrotów prędkości jałowej trwa około 3 minut.

4 Po ponownym uruchomieniu silnik pracuje z maks. 50 % momentu obrotowego,
obroty ograniczone są do jałowej prędkości obrotowej. W przypadku wystąpienia
problemów z jakością AdBlue® niezbędne są specjalistyczne narzędzia serwisowe
celem zresetowania systemu.

5 Jeśli usterka systemu zostanie usunięta to silnik wraca do swej pełnej mocy.

3.5 h 27 min

100%

75%

50%

0%

A

B0h

A moment obrotowy silnika
B czas

WSKAZÓWKA

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

Ostrzeżenie kontrolka DEF (Diesel Exhaust Fluid) AdBlue® ŻÓŁTA

Ostrzeżenie kontrolka DEF (Diesel Exhaust Fluid) AdBlue® CZERWONA

Kontrolka LIM aktywny ogranicznik momentu obrotowego silnika wysoko-
prężnego
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6.5.5 Zmiany lub uzupełnienia do instrukcji obsługi silnika firmy Volvo

W przypadku silników Volvo, zamontowanych w maszynach ROPA, należy zasadniczo
uwzględnić poniżej wymienione punkty:

Przy RT6a wbudowany jest silnik TAD1643VE-B 565 kW lub przy RT6c montowany
jest silnik TAD1672VE 515 kW. Tym samym obowiązują tylko te części instruk-
cji obsługi Volvo, które odnoszą się do tego typu silnika i części, które zasadniczo
odnoszą się do wszystkich typów silników.
Żaden silnik nie jest wyposażony w płomieniowy układ uruchamiający, natomiast
wszystkie posiadają hamulec silnikowy VCB. Sterowanie odbywa się przy użyciu
sterownika silnika (EMS) za pośrednictwem interfejsu CAN. System oczyszcza-
nia spalin maszyny sterowany jest przez ACM. Znajduje się on za prawą pokrywą
komory silnika.
Wspomniane w instrukcji obsługi firmy Volvo „Kontrolka ostrzegawcza elektro-
niki” oraz „ Światło stop” są zastąpione w maszynach firmy ROPA przez komuni-
katy ostrzegawcze na terminalu R-Touch. Jednak znaczenie tych informacji jest
identyczne z lampami opisanymi w instrukcji obsługi firmy Volvo. Po pokazaniu się
na wyświetlaczu w terminalu R-Touch komunikatu STOP, należy NATYCHMIAST
wyłączyć silnik, ponieważ ma miejsce poważna usterka silnika, która w przypadku
dalszej pracy maszyny może prowadzić do zniszczenia silnika. Kontrolka „Prąd
ładowania“ w maszynach ROPA zastąpiona jest przez komunikat ostrzegawczy na
terminalu R-Touch.
Gniazdko diagnostyczne (X-340 (1)) układu elektronicznego silnika znajduje się w
kabinie, z tyłu za pokrywą w prawej ściance bocznej.

1

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

Instrukcja obsługi sporządzona przez firmę Volvo jest wiążąca i dostarczana w orygi-
nale razem z maszyną.
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6.6 Tryby pracy "Pole" i "Ulica"
Na terminalu R-Touch pokazuje się symbol („Pole”/”Ulica”) aktualnego aktywnego
trybu pracy.

Pojazd może pracować w następujących trybach pracy:

Tryb pracy „Pole“
Maks. 17 km/h, zawsze aktywne 3 silniki jazdy.

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

W przekładni CVR dołączany jest poprzez sprzęgło wielopłytkowe w trybie pracy
"Pole" na stałe trzeci silnik.

Ponad 17,5 km/h musi być wyłączony w przekładni CVR 3 silnik jazdy.

UWAGA

Ryzyko poważnego uszkodzenia napędu jazdy!
W trybie "Pole", a przede wszystkim podczas jazdy z pełnym zasobnikiem po zboczu
nie wolno w żadnym wypadku jechać szybciej niż 17,5 kmh.

W trybie "Ulica", a przede wszystkim podczas jazdy z pełnym zasobnikiem po zboczu
nie wolno w żadnym wypadku jechać szybciej niż 45 km/h.

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

6.6.1 Zmiana trybu pracy

– Aby zmienić tryb pracy należy całkowicie puścić pedał jazdy i zatrzymać maszynę.
– Za pomocą przycisków (10) oraz (11) na panelu przycisków I wybrać pożądany tryb

pracy.
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10

11

(10) Tryb pracy „Ulica“
(11) Tryb pracy „Pole“

6.6.2 Przełączenie na wszystkie koła

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

6.6.3 Blokada układu różnicowego

Włączenie lub wyłączenie blokady układu różnicowego działa jednocześnie na wszyst-
kie osie. Nie można włączać blokady układu różnicowego pojedynczo dla poszczegól-
nych osi.

UWAGA

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

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

– Blokadę układu różnicowego można włączać tylko w wyjątkowych przypadkach i
wyłącznie na krótki okres czasu.

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

Włączanie blokady układu różnicowego:

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

– Nacisnąć przycisk (33) polu przycisków III. Podczas tej czynność świeci się dioda
LED.

– Niniejszy symbol Das Symbol  pojawi się na terminalu R-Touch, jeśli jedna z osi
nie zaskoczyła.

– Niniejszy symbol  pojawi się na terminalu R-Touch jeśli, blokada układu różnico-
wego zaskoczyła we wszystkich osiach.
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33

Wyłączanie blokady układu różnicowego:

– Nacisnąć przycisk (33) polu przycisków III. Dioda LED nie świeci się.
– Jeżeli po wyłączeniu blokady na terminalu R-Touch pojawi się jeden z następują-

cych symboli:  -  - jedna oś jest zablokowana i tym samym nie nastąpiło
pełne zwolnienie blokady. Cyfra w symbolu pokazuje, która oś jest jeszcze zabloko-
wana. Odpowiednie skręcając tą osią w różne strony można doprowadzić do odblo-
kowania osi.

Po włączeniu trybu pracy "Ulica" wyłączają się automatycznie wszystkie blokady
układu różnicowego.
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6.7 Jazda

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

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

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

3

4 5

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

2

1

Ten system bezpieczeństwa pomija normalne zachowanie się układu hydraulicznego i
otwiera zawór bezpieczeństwa, który szybko wyłącza napęd jazdy.
Jeśli zawiodą wszystkie mechanizmy bezpieczeństwa - co jest mało prawdopodobne
- i maszyny nie można mimo to zatrzymać, należy jak najszybciej wyłączyć silnik na
stacyjce. (patrz Strona 90) (patrz Strona 160)

NIEBEZPIECZEŃSTWO!

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

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

Jeżeli po przełączeniu w tryb „Ulica” pojazd porusza się z bardzo małą prędkością, to
na terminalu R-Touch pojawia się symbol: .

Złożyć całkowicie części przegubowe taśmy wyładowczej.

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

Proszę wyłączyć hamulec postojowy.

Proszę zwolnić hamulec nożny.

Błąd czujników pedału jazdy!

Ciśnienie w zbiorniku hamulcowym za niskie!

Ciśnienie luzowania hamulca postojowego za
niskie!

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

Ciśnienie sprzęgła przekładni CVR za niskie!

Awaria systemu smarowania przekładni CVR!

Temperatura w przekładni CVR za wysoka!

Wezwać serwis

6.7.1 Ograniczenie prędkości silnik wysokoprężny za zimny

Przy temperaturach oleju silnikowego poniżej 55 °C nie można aktywować hamulca
silnika (patrz Strona 188), prędkość jazdy zostanie ograniczona do ok. 20 km/h. Jeśli
prędkość jazdy zadana przez pedał jazdy przekroczy 20 km/h, na terminalu R-Touch
pojawi się informacja .

Temperatura oleju za niska
proszę czekać



Praca
Jazda

172 / 554

Aktualna temperatura oleju silnikowego (1) wyświetlana jest do 55°C na wyświetlaczu
parametrów pracy. Gdy tylko temperatura oleju silnikowego osiągnie wartość 55°C,
można jechać (zależnie od wariantu) z prędkością do 40Km/h.

1

6.7.2 Wybór kierunku jazdy (do przodu+/do tyłu)

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

3

5

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

WSKAZÓWKA

Jazda do tyłu w trybie „Ulica” jest możliwa po całkowitym puszczeniu pedału jazdy.
Po puszczeniu pedału jazdy należy odczekać do momentu całkowitego zatrzymania
maszyny (0,0 km/h). Dopiero po całkowitym zatrzymaniu wolno nacisnąć przełącznik
nożny „Kierunek jazdy” i przytrzymać go w tej pozycji.

Jeżeli wyorywacz jest jeszcze opuszczony (tzn. dogławiacz znajduje się jeszcze przy
ziemi), to działa automatyczna blokada jazdy do tyłu. W ten sposób unika się ewentu-
alnych uszkodzeń, jakie mogłyby powstać w przypadku jazdy do tyłu przy opuszczo-
nym wyorywaczu. Na panelu R-Touch pojawi się symbol .

Celem obejścia blokady jazdy wstecz patrz Strona 181

Podczas jazdy do tyłu jest słyszalny sygnał ostrzegawczy, który ostrzega inne osoby o
tym, że maszyna jedzie do tyłu.
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6.7.3 Osłabienie reakcji pedału jazdy

Reakcję pedału jazdy można ustawić w menu „Ustawienia podstawowe“ podmenu
„Pozostałe“ w wierszach „Osłabienie reakcji pedału jazdy pole“ lub „Osłabienie reakcji
pedału jazdy ulica“ osobno dla trybu pracy Pole oraz Ulica.

Wartość 3 odnosi się do wygodniejszej dla użytkownika reakcji pedału jazdy, nato-
miast wartość 1 oznacza reakcję agresywniejszą.

Zalecamy wybór wygodniejszej reakcji, która jednocześnie oszczędza eksploatację
maszyny.

Min obroty wyorywania

Maks. obr. wyor. (tylko automotiv)

Wycieraczka interwał

Częściowe wyłączenie napędu

Osłabienie reakcji pedału jazdy ulica

Rezerwa paliwa ostrzeżenie przy %

Rezerwa Ad Blue ostrzeżenie przy %

Osłabienie reakcji pedału jazdy pole

Pozostałe

WŁĄCZ

Czas smarowania (min)

Napęd dodatkowy stopień

1250

18

15

10

2

2

10

1500

0

6.7.4 tempomat

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

34

6.7.4.1 Włączanie tempomatu w trybie pracy „Ulica”

Tempomat można w trybie pracy „Ulica” włączyć tylko pod następującymi warunkami:
Włączony tryb „Ulica” (informacja na terminalu R-Touch),
Drzwi kabiny kierowcy są zamknięte,
Prędkość jazdy jest większa niż 10 km/h.
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11

Tempomat włączany jest w następujący sposób:
– Prędkość jazdy ustawić za pomocą pedału jazdy.
– Na krótko przytrzymać przełącznik wychylny (34) „Tempomat wł./wył.“ lub przytrzy-

mać przycisk wielofunkcyjny (11) przesuwając jednocześnie joystick na chwilę cał-
kiem do przodu. Na panelu R-Touch pojawi się zielona dioda LED obok prędkości
jazdy.

Tempomat przejmuje prędkość, która zadawana jest przez pedał jazdy w momencie
wciśnięcia przełącznika wychylnego.

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

Przykład:

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

6.7.4.2 Wyłączanie tempomatu w trybie pracy „Ulica“

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

Aby wyłączyć tempomat, należy na krótko wcisnąć przełącznik wychylny (34) Tempo-
mat WŁ/WYŁ” lub przesunąć joystick do tyłu. Inne sposoby wyłączania tempomatu:

– Naciśnięcie na pedał hamulca
– Nacisk na przełącznik nożny kierunku jazdy
– Nacisk na wyłącznik awaryjny Not-Aus
– Włączenie hamulca postojowego
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6.7.4.3 Szybki kurs: Tempomat w trybie pracy „Ulica“

Uruchomić silnik.

↓

Wybrać tryb pracy „Ulica“ .

↓

Zamknąć drzwi kabiny kierowcy.

↓

Prędkość jazdy powinna być szybsza niż 10 km/h.

↓

Uruchomić przełącznik wychylny tem-
pomatu (LED zaświeci się na zielono).

↓

Tempomat wyłącza się poprzez uruchomienie przełącznika wychylnego tem-
pomatu, otwarcie drzwi kabiny, uruchomienie hamulca nożnego, naciśnię-

cie przełącznika nożnego „Kierunek jazdy” lub przesunięcie joysticka do tyłu.

6.7.4.4 Włączanie tempomatu w trybie pracy „Pole“

Tempomat można włączyć tylko pod następującymi warunkami:
Włączony tryb „Pole” (informacja na terminalu R-Touch),
Drzwi kabiny kierowcy są zamknięte,
Wyorywacz opuszczony i prowadnik głębokości aktywny,
Prędkość jazdy wynosi co najmniej 0,5 km/h.

34

Tempomat włączany jest w następujący sposób:
– Maszynę ręcznie skierować w rzędy buraków,
– Rozpocząć wyorywanie (patrz rozdział „Wyorywanie”),
– Prędkość jazdy ustawić za pomocą pedału jazdy.
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11

Na krótko nacisnąć przełącznik wychylny (34) „Tempomat WŁĄCZ/WYŁĄCZ” znajdu-
jący się na konsoli.

Lub: przytrzymać przycisk wielofunkcyjny (11) przesuwając jednocześnie joystick na
chwilę całkiem do przodu.

Na panelu R-Touch zaświeci się zielona dioda LED. Tempomat jest teraz włączony.
Od tego momentu prędkość maszyny jest regulowana automatycznie. Maszyna poru-
sza się z prędkością, która została wstępnie ustawiona i wyświetlona na terminalu R-
Touch (prędkość zadana).

2

1

(1) Prędkość rzeczywista
(2) Prędkość zadana tempomatu

WSKAZÓWKA

Jeśli prędkość, która została zadana przez pedał jazdy przed włączeniem tempomatu,
była niższa niż prędkość zadana, wyświetlana na terminalu R-Touch, maszyna przy-
spieszy do prędkości zadanej. Chcąc szybko zwiększyć prędkość podczas wyorywa-
nia, można w dowolnej chwili pominąć działanie tempomatu naciskając pedał jazdy.
Jeśli jedzie się z prędkością większą, niż prędkość zadana, tempomat jest co prawda
włączony, jednak podczas jazdy można stwierdzić działanie tempomatu dopiero
wtedy, gdy zmniejszy się nacisk na pedał jazdy. Po puszczeniu pedału jazdy maszyna
jedzie nadal z prędkością zadaną.

6.7.4.5 Zmiana prędkości zadanej tempomatu (tryb pracy „Pole“)

Firma ROPA proponuje dwie możliwości ustawiania prędkości zadanej tempomatu.

1. możliwość

Ustawienie prędkości zadanej w krokach od 0,2 km/h. W tym celu należy:
– Joystick przesunąć do oporu do przodu i natychmiast puścić. Prędkość zadana

wzrasta każdorazowo o 0,2 km/h.
– Joystick przesunąć do oporu do tyłu i natychmiast puścić. Prędkość zadana

zmniejsza się każdorazowo o 0,2 km/h.

2. możliwość (tryb z dźwignią jezdną)

– Wychylić joystick do przodu i przytrzymać w tym położeniu. Tempomat zwiększa
prędkość aż do momentu, w którym zostanie puszczony joystick. Im bardziej prze-
chyli się joystick do przodu, tym szybciej przyspiesza.

– Wychylić joystick do tyłu i przytrzymać. Tempomat zmniejsza prędkość aż do
momentu, w którym zostanie puszczony joystick. Im dalej do tyłu przesunięty jest
joystick, tym szybciej zwalnia.
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6.7.4.6 Wyłączanie tempomatu w trybie pracy „Pole“

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

Aby wyłączyć tempomat, należy albo na krótko wcisnąć mini-joystick (1) „Podniesie-
nie trójpunktu” do tyłu albo wcisnąć przełącznik wychylny (34) „Tempomat WŁĄCZ/
WYŁĄCZ” znajdujący się na konsoli obok podłokietnika.

6.7.4.7 Szybki kurs: Tempomat w trybie pracy „Pole“

Uruchomić silnik.

↓

Wybrać tryb pracy „Pole" .

↓

Zamknąć drzwi kabiny kierowcy.

↓

Włączyć napęd maszyny.

↓

Opuścić trójpunkt.

↓

Jechać z prędkością co najmniej 0,5 km/h.

↓

Uruchomić przełącznik wychylny tem-
pomatu (LED zaświeci się na zielono).

↓

Prędkość tempomatu można zmienić w dowol-
nej chwili przechylając joystick do przodu i do tyłu.

↓

Tempomat wyłącza się poprzez uruchomienie przełącznika wychylnego tempo-
matu, otwarcie drzwi kabiny, przełączenie w tryb pracy „Ulica", podniesienie trój-
punktu, wyłączenie napędu maszyny, uruchomienie hamulca nożnego, naciśnię-

cie przełącznika nożnego ”Kierunek jazdy” lub włączenie hamulca ręcznego.
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6.8 Jazda po drogach

6.8.1 Informacje ogólne

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

WSKAZÓWKA

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

Na terenie Republiki Federalnej Niemiec zasadniczo obowiązują następujące
zasady:

Przed jazdą drogą publiczną należy:
– opróżnić zasobnik.
– złożyć zasobnik w położenie transportowe za pomocą mechanizmu automatycz-

nego składania.

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

– przesunąć wyorywacz do pozycji środkowej.
– przesunąć ręcznie walce do pozycji środkowej (tylko w przypadku PR2h-V).

– podnieść do góry czujnik liści i zabezpieczyć hakiem (1).

1

– złożyć koła podporowe i je zablokować (nie dotyczy P*SOh).
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– 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 prawi-
dłowo spełniały swoją ostrzegawczą funkcję.

– podłączyć dodatkowe podwozie (patrz Strona 181) (w niektórych krajach nie jest
konieczne).

– zwolnić dolne haki ograniczające (2) prowadnicy pantografu ogławiacza i opuścić w
dół aż do oporu (pozycja transportowa).

W celu lepszego zobrazowania na zdjęciu przedstawiono maszynę bez
zabezpieczenia.
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– całkowicie złożyć talerz wyrzutnika o ile jest zamontowany.
– włączyć tryb pracy „Ulica“.
– ustawić kierowanie tylnych kół w pozycji 0° i zsynchronizować kierowanie przegubu

z osią przednią (patrz Strona 193).
– zablokować kierowanie obiema osiami (zablokować główny włącznik kierowania!)
– sprawdzić stan techniczny pojazdu pod kątem bezpiecznej obsługi i jazdy po dro-

dze.
– odpowiednio i wystarczająco oczyścić pojazd.
– wyłączyć wszystkie reflektory robocze.
– złożyć i zabezpieczyć obie drabinki wejściowe.
– wyłączyć system jazdy po zboczach (jeśli występuje) i ustawić maszynę w położe-

niu neutralnym.

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

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

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

Należy spełnić następujące zalecenia:
Kierujący pojazdem powinien otrzymać pomoc dodatkowej osoby, która będzie
udzielała wskazówek kierującemu w trakcie jazdy, zawsze wtedy, kiedy nie będzie
zagwarantowane bezpieczne kierowanie pojazdem (np. na skrzyżowaniach i zwę-
żeniach, podczas cofania lub przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych).
Kierowanie tylnych kół lub Jazda zwrotna wolno włączać na chwilę tylko przy prze-
jeżdżaniu ciasnych zakrętów z niską prędkością.
Kierowcą i osobą towarzyszącą (pomocnikiem) powinny być wyłącznie osoby
zaznajomione z topografią trasy, które posiadają odpowiednie doświadczenie i
można na nich polegać.
Pojazdem po drodze publicznej może kierować wyłącznie kierowca posiadający
odpowiednie i ważne zezwolenie do kierowania pojazdami (prawo jazdy). Oprócz
ważnego prawa jazdy kierowca powinien posiadać przy sobie również ogólne
zezwolenie do ruchu dla maszyny oraz ważne zezwolenie na przejazd.
Należy przewozić ze sobą w łatwo dostępnym miejscu kamizelki ostrzegawcze,
apteczkę oraz trójkąt ostrzegawczy.
Nie wolno przewozić żadnych osób na platformie przed kabiną kierowcy.
Właściciel pojazdu lub osoba przez niego wyznaczona ma obowiązek pouczyć
zawsze każdego kierowcę przed rozpoczęciem używania maszyny o szczegól-
nych obowiązkach podczas bezpiecznego kierowania pojazdem w ruchu ulicz-
nym. Kierowcy są zobowiązani pisemnie poświadczyć przejście szkolenia. Wła-
ściciel pojazdu ma obowiązek przechowywać te potwierdzenia co najmniej przez
rok. Druk takiego pouczenia znajduje się w rozdziale 9 (patrz Strona 544). Firma
ROPA zaleca skopiowanie druku przed jego wypełnieniem.
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Jak już wspomniano, miejscowy urząd ds. komunikacji może wprowadzić dodat-
kowe przepisy, które będą odbiegały od podanych powyżej przepisów. Obowiąz-
kiem użytkownika i kierowcy pojazdu jest zdobycie informacji na temat tych przepi-
sów i ich przestrzeganie.
W przypadku pofabrycznej zmiany części lub ich funkcji, których konstrukcja lub
przebieg jest określony przepisami, wygasa „Ogólne zezwolenie na użytkowanie
maszyny“ i należy złożyć wniosek o wydanie nowego zezwolenia.

6.8.2 Dodatkowe podwozie (opcja)

Aby nie przekroczyć przepisowych nacisków na oś na drogach publicznych, np. w
Republice Federalnej Niemiec, maszyna niniejsza w niektórych krajach wyposażona
jest w dodatkowe podwozie.

6.8.2.1 Podłączanie dodatkowego podwozia

Aby podłączyć dodatkowe podwozie, należy postępować w następujący sposób:
– Proces podłączania wykonywać w miarę możliwości na płaskiej powierzchni.
– Włączyć tryb pracy „Pole”.
– Przesunąć wyorywacz do pozycji środkowej.
– Przesunąć walce wyorywacza ręcznie (tylko w przypadku PR2h-50 oraz PR2h-V)

do pozycji środkowej.
– Podnieść do góry czujnik liści i zabezpieczyć hakiem.
– Wsunąć koła podporowe i zablokować je.
– Naciskając przycisk  na panelu przycisków III aktywować tryb podłączania.
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Dioda LED przycisku  świeci się, symbol trybu podłączania  pojawia się na
panelu R-Touch.

W trybie podłączania wysunąć do oporu siłownik odciążający ogławiacz (ciśnienie
odciążające ogławiacz wzrośnie do ok. 160bar).

WSKAZÓWKA

Ogławiacz możne zostać odstawiony na podwoziu dodatkowym tylko z wysuniętymi
siłownikami odciążającymi ogławiacz, ponieważ w przeciwnym razie dogławiacze
uszkodzą się o ramę podwozia dodatkowego.

UWAGA

Ryzyko uszkodzenia maszyny.
W trybie podłączania  blokada cofania jest wyłączona również, gdy wyorywacz jest
obniżony!

Ponadto w trybie podłączania trójpunkt może być sterowany osobno z lewej i z prawej
strony za pomocą minidżojstika (1), aby również na nierównym podłożu możliwe było
łatwe wjechanie pod hak doczepny dodatkowego podwozia.

Obniżanie
trójpunktu

Uruchamianie
trójpunktu akty-

wować tylko
z lewej strony

Uruchamianie
trójpunktu akty-
wować tylko z
prawej strony

Podnosze-
nie trójpunktu

– Przesunąć minijoystik do przodu, trójpunkt obniży się synchronicznie.
– Pociągnąć minijoystik do tyłu, trójpunkt uniesie się synchronicznie.

– Przesunąć minijoystik na krótko w lewo, uruchamianie trójpunktu tylko z lewej
strony  jest zaktywowane. Tutaj trójpunkt unosi się i obniża tylko z lewej strony.

– Przesunąć minijoystik na krótko w prawo, uruchamianie trójpunktu tylko z prawej
strony  jest zaktywowane. Tutaj trójpunkt unosi się i obniża tylko z prawej strony.

– Naciskając przycisk wielofunkcyjny (11) powoduje się zakoń-
czenie uruchamiania trójpunktu z lewej/z prawej strony, poja-
wia się symbol  i trójpunkt unosi się i opuszcza synchro-
nicznie.
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– Całkowicie złożyć ogławiacz do góry w położenie konserwacyjne.
– Wjechać rurami do podłączania (3) pod haki doczepne (4) w dodatkowym podwo-

ziu.

4 3

– Unieść wyorywacz wraz z dodatkowym podwoziem do oporu do góry.
– Włączyć hamulec postojowy. Uruchomić silnik.
– Zejść. Złożyć haki ograniczające (5) z obu stron na dół.

5

– Złożyć ogławiacz na dół z położenia konserwacyjnego, aż będzie przylegał do
dodatkowego podwozia. W tym celu nacisnąć przycisk Położenie konserwacyjne
ogławiacza (87) i dodatkowo przycisk - (89).
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– Włożyć haki zabezpieczające (6) i (7) jak pokazano na zdjęciach. Zablokować je
zawleczkami zabezpieczającymi (8).

– Nacisnąć przycisk . Tryb podłączania jest zakończony, symbol  oraz dioda
LED w przycisku  gasną.

8
8

6.8.2.2 Dodatkowe podwozie - jazda drogowa

Aby przestrzegać wymaganych nacisków na oś na drogach publicznych, należy usta-
wić trójpunkt w trybie „regulacja odciążenia“. W regulacji odciążenia większa część
wagi ogławiacza z worywaczem jest utrzymywana na dodatkowym podwoziu.

Aktywacja regulacji odciążenia

NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Zagrożenie zmiażdżeniem!
Po aktywacji regulacji odciążenia trójpunkt obniży się!

– Uważać, aby w obszarze zagrożenia nie przebywały żadne osoby!

– Włączyć tryb pracy „Ulica“.
– Nacisnąć przycisk wielofunkcyjny (11) i przytrzymać go. Docisnąć minijoystik (1)

na co najmniej 1 s całkowicie do przodu. Trójpunkt przejdzie w położenie regulacji
odciążenia i obniży się. Niniejszy symbol  pojawia się na panelu R-Touch.

Jeśli np. podczas wjeżdżania na drogi polne podniesie się trójpunkt za pomocą miniy-
ojstika (1), regulacja obciążenia wyłączy się. Niniejszy symbol  na panelu R-Touch
wygasa.
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Wysunąć siłowniki trójpunktu na równym terenie na ok 50%. Jeśli teren przed
maszyną gwałtownie zrobi się bardziej stromy niż może go wyrównać trójpunkt, pojawi
się to ostrzeżenie  na panelu R-Touch.

Następnie wsunąć siłownik trójpunktu do oporu, nie wolno tak dalej jechać.

UWAGA

Ryzyko uszkodzenia maszyny.
Jeśli zignoruje się to ostrzeżenie  może dojść do poważnego uszkodzenia dodatko-
wego podwozia lub wyorywacza.

6.8.2.3 Odłączanie dodatkowego podwozia

Aby odłączyć dodatkowe podwozie, należy postępować w następujący sposób:
– Proces odłączania wykonywać w miarę możliwości na płaskiej nawierzchni.
– Włączyć tryb pracy „Pole”.
– Naciskając przycisk  na panelu przycisków III aktywować tryb podłączania.

– Dioda LED przycisku  świeci się, symbol trybu podłączania  pojawia się na
panelu R-Touch.

– Unieść wyorywacz wraz z dodatkowym podwoziem do oporu do góry.
– Włączyć hamulec postojowy. Uruchomić silnik.
– Wyjąć zawleczkę zabezpieczającą (8) oraz haki zabezpieczające (6) oraz (7).

6

8

7
8

– Całkowicie złożyć ogławiacz do góry w położenie konserwacyjne. W tym celu naci-
snąć przycisk Położenie konserwacyjne ogławiacza (87) i dodatkowo przycisk +
(88).

87

88
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– Złożyć hak ograniczający (5) do góry w pozycję wyorywania.

5

– Na tyle obniżyć trójpunkt, aby rury do podłączania (3) znalazły się pod hakiem
chwytającym (4).

– Ostrożnie cofnąć maszynę wyjeżdżając spod dodatkowego podwozia na odpo-
wiednią odległość.

– Złożyć ogławiacz na dół.
– Nacisnąć przycisk . Tryb podłączania jest zakończony, symbol  oraz dioda

LED w przycisku  gasną.
– Zabezpieczyć dodatkowe podwozie przed niezamierzonym stoczeniem.

4 3
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6.9 Układ hamulcowy
Układ hamulcowy pojazdu jest układem w pełni tarczowym, mokrym i uruchamianym
hydraulicznie. Z uwagi na bezpieczeństwo układ składa się z dwóch niezależnych od
siebie obwodów hamowania:

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

NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Zagrożenie życia w przypadku uszkodzonych hamulców.

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

wać wyłącznie odpowiednio przeszkolony personel.

6.9.1 Hamulec roboczy

Hamulec roboczy uruchamiany jest za pośrednictwem lewego pedału w podłodze
kabiny kierowcy. Działa on na 1 oś i 2 oś. Hamulec działa tylko wtedy, kiedy w układzie
hydraulicznym zostało wytworzone odpowiednie ciśnienie. Jeżeli hamulec roboczy nie
będzie wystarczająco gotowy do zadziałania (np. za niskie ciśnienie w zbiorniku), to na
terminalu R-Touch pojawi się następujący symbol ostrzegawczy .

NIEBEZPIECZEŃSTWO!

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

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

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

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

przyczynę usterki hamulca i zostanie ona dopuszczona do eksploatacji.
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6.9.2 Hamulec silnika

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

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

1

6.9.3 Hamulec postojowy

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

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

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

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

6.9.4 Automatyczny hamulec postojowy

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

 = Automatyczny hamulec postojowy aktywny.

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

4

3

6

5

2

1

(1) Wskaźnik Osie tylne kierowanie Joystickiem
(2) Aktywny tryb kierowania
(3) Wskaźnik pozycji przegubu łamanego
(4) Wskaźnik wybranego stopnia biegu ochronnego i kierunku
(5) Wskaźnik pozycji potencjometru ręcznego
(6) Wskaźnik pozycji układu kierowania tylnej osi (patrz Strona 315)
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Przegląd wariantów kierowania w trybie pracy "Ulica"

Wskazówka przy zakończonej sukcesem
synchronizacji

1

Wskazówka przy koniecznej
synchronizacji patrz Strona 193

Wskaźnik przy aktywnej jeździe zwrotnej
patrz Strona 194

WSKAZÓWKA

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

Wskaźnik przy aktywnej jeździe zwrotnej
patrz Strona 201

Wskaźnik przy aktywnej jeździe sztywnej
patrz Strona 201

Wskaźnik aktywny bieg ochronny w lewo Wskaźnik aktywny bieg ochronny w prawo
Aktywacja biegu ochronnego patrz Strona 200

Wskaźnik jazda przeorywania aktywna
patrz Strona 197

Wskaźnik bieg pełzający aktywny patrz
Strona 202
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6.10.1 Układ kierowniczy w trybie pracy „Ulica“

W trybie pracy „Ulica” tylnymi kołami można kierować przesuwając tam i z powrotem
joystick, pod warunkiem, że główny włącznik układu kierowniczego (44) jest odblo-
kowany. Podczas jazdy po drogach publicznych główny włącznik kierowania należy
zablokować. Można go odblokowywać TYLKO podczas przejeżdżania przez wąskie
zakręty i przy niskich prędkościach (poniżej 12 km/h). Odblokowanie głównego włącz-
nika kierowania ogranicza prędkość jazdy maszyny.

NIEBEZPIECZEŃSTWO!

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

– Główny włącznik kierowania można w związku z tym odblokowywać wyłącznie przy
zachowaniu już wspomnianych warunków i tylko na tak długo, na ile to konieczne.

6.10.1.1 Synchronizacja kierowania

Synchroniczny układ kierowania steruje kierownicą również przegub i to zawsze syn-
chronicznie w stosunku do skrętu kół przednich. W przeciwieństwie do wariantu kie-
rowania "Jazda zwrotna" synchroniczny układ kierowania steruje kierowaniem prze-
gubu tylko przemieszczaniem oleju kierowania osi przedniej. Dlatego też jednocześnie
kierowany jest przegub o 1/3 kąta przegubu jazdy zwrotnej bez jakiejkolwiek ingerencji
elektroniki. Jeśli potrzebna jest pełna zwrotność maszyny (patrz Strona 194).

6.10.1.2 Środkowanie osi tylnych

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

dujący się na joysticku klawisz (3) i ponownie go puścić

Po wykonaniu tych operacji tylne koła ustawiają się na wprost.

Przycisk (2) i przycisk wielofunkcyjny (11) mają przypisaną taką samą funkcję. Usta-
wienie kół tylnej osi w pozycji środkowej za pomocą klawisza wielofunkcyjnego (11)
następuje dopiero po puszczeniu klawisza wielofunkcyjnego.
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6.10.1.3 Synchronizacja kierowania przegubem

2

11

– Wybrać tryb pracy „Ulica“
– Synchronizować układ kierowania przegubem w następujący sposób:

– Odblokować główny włącznik (44) kierowania
– Jechać z prędkością około 1-10 km/h
– Nacisnąć jednocześnie i przytrzymać na joysticku przycisk (2) i przycisk wielo-

funkcyjny (11)
– Tryb synchronizacji jest aktywny

1

WSKAZÓWKA

Jeżeli klawisz (2) i przycisk wielofunkcyjny (11) są naciśnięte jednocześnie, to przegub
i koła osi tylnej ustawiają się natychmiast automatycznie na wprost.

Niniejszy symbol  w polu wskaźników Kierowanie miga i strzałka (1) wskazuje kieru-
nek, w którym skierowana być musi oś przednia po to, aby przegub i oś przednia zsyn-
chronizowały się w pozycji na wprost.

Jeśli na panelu R-Touch symbol  i  wygasną, oznacza to, że przegub i oś przed-
nia zsynchronizowane są w pozycji na wprost. Zakończona sukcesem synchronizacja
potwierdzona zostanie przez sygnał wskazówkę.

Jak symbole nie zgasną, przegub oraz przednia oś nie są zsynchronizowane. W
takiej sytuacji całą operację należy powtórzyć w sposób opisany powyżej.
Zablokować główny przełącznik kierowania.

Wskazówka przy zakończonej sukcesem synchronizacji
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6.10.1.4 Jazda zwrotna w trybie pracy Ulica

Ze względu na bezpieczeństwo wolno używać tej funkcji tylko przy zredukowanej
prędkości jazdy.
W praktyce używa się tej funkcji podczas przejazdu na wąskich zakrętach.
Po aktywacji wariantu kierowania „Jazda zwrotna“, przegub skrętny zawsze zgina się
w sposób dopasowany do skrętu przednich kół. Jednocześnie podąża on za każdym
ruchem skrętnym przednich kół. Jednocześnie poruszają się tylne koła w kierunku
przeciwnym do przednich kół. Dzięki temu maszyna jest znacząco bardziej zwrotna.

W celu aktywacji tej funkcji:
– zmniejszyć prędkość jazdy.
– odblokować główny włącznik kierowania (44).
– nacisnąć przycisk (9) na joysticku.

9

44

Na panelu R-Touch pojawi się wskaźnik kierowania:
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Jeśli nie da się aktywować jazdy zwrotnej, przyczyna tego problemu wyświetli
się na terminalu R-Touch:

– odblokować główny włącznik kierowania (44).

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

– Za wysoka prędkość jazdy. Jeszcze zmniejszyć prędkość.

WSKAZÓWKA

Jeśli podczas jazdy po drodze otworzy się wyłącznik główny układu kierowniczego,
ze względów bezpieczeństwa automatycznie zmniejsza się prędkość pojazdu. Jeśli
naciśnie się przycisk (9) na joysticku przy zbyt dużej prędkości jazdy oraz otwartym
wyłącznikiem głównym kierowania i przytrzyma w tym położeniu, wówczas najpierw
automatycznie zmniejsza się prędkość jazdy do maksymalnej prędkości aktywacji, a
następnie aktywuje się funkcja „Jazda zwrotna w trybie pracy Ulica“. Następnie można
ponownie zwolnić przycisk (9).

Jeśli trzeba będzie kontynuować jazdę z większą prędkością lub z maksymalną pręd-
kością, należy wykonać poniższe czynności:
– Najpierw wyprostować tylne osie (patrz Strona 192).
– Synchronizować kierowanie przegubem (patrz Strona 193).
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6.10.1.5 Szybki kurs: kierowanie w trybie pracy „Ulica“

Uruchomić silnik.

↓

Ustawić tryb pracy „Ulica“ .

↓ L P

2 3

Jechać wolno (poniżej 8 km/h).

↓

Odblokować główny
włącznik kierowania.

Jechać z prędko-
ścią od 1 do 10 km/h.

↓ ↓

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

↓

Jechać co najmniej 0,5 km/h.

↓

Nacisnąć 1 raz klawisz (3).

↓

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

Aktywacja synchronizacji kierowa-
nia. W tym celu nacisnąć i przy-
trzymać przycisk wielofunkcyjny

(11) oraz jednocześnie przycisk (2)
podczas jazdy, oś przednią skie-
rować w wskazanym kierunku,
symbol  wygaśnie. Patrz roz-
dział Synchronizacja kierowa-

nia przegubu (patrz Strona 193).

↓

↓

11

Ważne: zablokować główny przełącznik kierowania. Jeżeli koła
tylne nie są w pozycji 0°, przegub nie jest zsynchronizowany lub

też główny włącznik kierowania nie jest zablokowany, to na termi-
nalu R-Touch pojawiają się odpowiednie komunikaty ostrzegawcze:

 albo  albo 
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6.10.2 Układ kierowniczy w trybie pracy „Pole“

W trybie pracy "Pole"  maszyna posiada pięć różnych wariantów kierowania:

Bieg ochronny lewy lub prawy
Jazda przeorywania
Jazda zwrotna
Jazda sztywna
Bieg pełzający

Podczas biegu ochronnego można rozróżnić następujące poziomy biegu ochronnego:

- Bieg ochronny 0 w lewo = bez przegubu
- Bieg ochronny 1 w lewo = lekki przegub na lewo
- Bieg ochronny 2 w lewo = mocny przegub na lewo
- Bieg ochronny 0 w prawo = bez przegubu
- Bieg ochronny 1 w prawo = lekki przegub w prawo
- Bieg ochronny 2 w prawo = mocny przegub w prawo

Należy pamiętać, że optymalne wyorywanie jest możliwe tylko w trybie biegu ochron-
nego.

6.10.2.1 Wybór i aktywacja jazdy przeorywania

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

11

3
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6.10.2.2 Wybieranie kierunku biegu ochronnego w lewo/w prawo

1

Kierunek biegu ochronnego w lewo lub w prawo wybiera się mini-joystickiem (1).
W tym celu przesunąć mini-joystick (1) w lewo/w prawo i przytrzymać przez około
2 sekundy (wybrać bieg ochronny lewy/prawy).

Mini-joystick (1) przesunąć w lewo i przytrzymać przez ok. 2s. = wybrać bieg
ochronny w lewo.

Mini-joystick (1) przesunąć w prawo i przytrzymać przez ok. 2s. = wybrać bieg
ochronny w prawo.

Podczas biegu ochronnego 2 maszyna jest tak złamana i poszczególne osie są kiero-
wane w taki sposób, że ślady poszczególnych opon są przesunięte względem siebie.
Dzięki temu zwiększa się powierzchnia obciążanej przez maszynę ziemi i tym samych
chroniona jest gleba.

W przypadku biegu ochronnego kierunek i stopień złamania można ustawiać lub regu-
lować podczas postoju lub też w trakcie jazdy.

W praktyce zaleca się ustawienie wartości złamania w biegu ochronnym jeszcze pod-
czas postoju. Zależnie od indywidualnych warunków terenu stopień biegu ochronnego
można dopasowywać do danych wymagań.
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6.10.2.3 Wybór wstępny biegu ochronnego

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

1

2

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

1

2

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

Boczne przesunięcie wyorywacza odbywa się automatycznie odpowiednio do wybra-
nego stopnia biegu ochronnego. Warunkiem dla tej operacji jest podniesienie wyory-
wacza i naciśnięcie pedału jazdy.
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6.10.2.4 Aktywacja biegu ochronnego

14 3

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

Muszą być spełnione następujące warunki:
Włączony tryb „Pole” i taśma rozładowcza w pozycji wyorywania.
Główny włącznik kierowania odblokowany.
Maszyna porusza się prędkością co najmniej 0,5 km/h.

Przegub łamany ustawia się w wybranej pozycji dopiero po aktywowaniu. Jednocze-
śnie oś tylna przełącza się na tryb sterowania potencjometrem i automatycznie prze-
mieszcza się do pozycji, którą wyznacza chwilowo potencjometr (14). Po aktywowaniu
biegu ochronnego maszyna reaguje na każdą zmianę poziomu biegu ochronnego.

3

1

2

Wskazanie na terminalu R-Touch:
Aktywny bieg ochronny 2 w prawo (1)
i oś tylna w trybie sterowania potencjometrem (2)
Wyświetlenie pozycji potencjometru (3)

WSKAZÓWKA

Po włączeniu stopnia biegu ochronnego 1 lub 2 bariera ochronna wysuwa się automa-
tycznie.
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6.10.2.5 Jazda zwrotna

2

W tym przypadku obowiązują wspomniane już warunki, które należało spełnić podczas
aktywowania biegu ochronnego. Jak sama nazwa mówi, wariant kierowania „Jazda
zwrotna” służy wyłącznie do nawracania maszyną na możliwie najmniejszym obsza-
rze.

W tym wariancie kierowania maszyna jest tak zaprogramowana, że bez dodatkowego
przełączania stosunkowo łatwo można wykonać nawracanie maszyny, nawet przy
ograniczonej ilości miejsca. Po aktywacji wariantu kierowania „Jazda zwrotna“ przyci-
skiem (2) na joysticku, przegub skrętny zawsze zgina się w sposób dopasowany do
skrętu przednich kół. Jednocześnie podąża on za każdym ruchem skrętnym przednich
kół. Jednocześnie poruszają się tylne koła w kierunku przeciwnym do przednich kół.
Dzięki temu maszyna jest znacząco bardziej zwrotna.

6.10.2.6 Jazda sztywna

2

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

2

11

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

Po aktywacji trybu ochronnego, trybu jazdy ochronnej, zwrotnej, jazdy sztywnej lub
trybu pełzającego na terminalu pojawia się w polu wskaźników kierowania wybrany
sposób kierowania.

Po włączeniu autopilota pojawi się symbol , który pokazuje, że tylne koła są auto-
matycznie kierowane przez autopilota.

Koła tylne kierowane są przez autopilota

Jeśli porusza się ręcznym potencjometrem (14), Symbol  (Autopilot) gaśnie i tylna
oś jest znów podświetlona na szaro.

14L P

Koła tylne kierowane potencjometrem ręcznym

Po wychyleniu joysticka w lewo lub w prawo joystick przejmuje automatycznie funkcję
kierowania kołami tylnymi. Na panelu na panelu R-Touch pojawi się symbol .

Koła tylne kierowane joystickiem
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Po przejęciu przez joystick funkcji kierowania tylnymi kołami następuje natychmia-
stowe odłączenie potencjometru oraz funkcji automatycznego prowadzenia tylnych
kół.

6.10.2.9 Sterowanie ręczne

Pod pojęciem sterowania ręcznego rozumie się ręczne kierowanie przegubem łama-
nym przy pomocy joysticka. Ta funkcja jest przeznaczona wyłącznie dla prac konser-
wacyjnych i napraw przy maszynie.

Wymogi:
Tryb pracy „Pole“
Główny włącznik kierowania odblokowany.
W menu „Funkcje specjalne” podpunkt „Kierowanie ręczne – Kierowanie przegu-
bem” jest ustawiony na „Aktywne”. Dopóki sterowanie ręczne jest „aktywne”, na
terminalu R-Touch pokazuje się symbol .

L P

2 3

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 przej-
muje z powrotem joystick.

W celu wyłączenia sterowania ręcznego należy na chwilę zablokować główny włącznik
kierowania.

Funkcje specjalne

Serwis filtr paliwa

Centralne smarowanie

Ręczne kierowanie przegubem

Rewersacja napędów wentylatorów

Aktywacja przycisków program.

Regulacja podwozia

B638 Ciśn. paliwa filtr drobny

WYŁĄCZ

AUTO

WYŁĄCZ

AUTO

Standard

Aktywne

2120 mBar

WYŁĄCZ
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6.10.2.10 Szybki kurs: Rodzaje kierowania w trybie pracy „Pole“

Uruchomić silnik.

↓

Odblokować główny włącznik kierowania.

↓

1

314

2

Włączyć tryb pracy „Pole“ .

↓ ↓

Menu R-Direct aktywować „Funkcje
specjalne sterowania ręcznego“ .

Jechać co najmniej 0,5 km/h. *

↓ ↓ ↓ ↓

Na terminalu R-Touch = Ste-
rowanie ręczne aktywne .

Taśma rozładowcza wysunięta: .

↓ ↓ ↓ ↓

Skręcić joystic-
kiem tylną oś
w lewo (L) lub
w prawo (R).

Nacisnąć przy-
cisk (3) i przy-

trzymać, skręcić
joystickiem prze-
gub w lewo (L)

lub w prawo (R).

Mini-Joystick
(1) na bieg

ochronny lewy.

Mini-Joystick
(1) na bieg

ochronny prawy. ↓ ↓

↓ ↓ ↓ ↓ ↓

Na terminalu R-Touch = Sterowa-
nie ręczne wyłączone  znika.

Potencjometr ręczny (14) przed aktywa-
cją możliwie w położeniu „na wprost“.

Krótko nacisnąć
przycisk (2):

Jazda zwrotna.

Nacisnąć dłu-
żej przycisk (2):
Jazdy sztywna.

↓ ↓ ↓

Krótko nacisnąć przy-
cisk (3): * Bieg ochronny. ↓ ↓

↓ ↓ ↓

Część tylna ustawia się w wybranej
pozycji biegu ochronnego. Tylne koła

można korygować potencjometrem(14).

Przegub i koła
tylne kierowane

z osią przed-
nią (najmniej-

sze koło skrętu).

Przegub wypro-
stowuje się i

pozostaje zablo-
kowany. Koła
tylne kierują z
osią przednią.

↓ ↓ ↓

Ręczne nadsterowanie joystic-
kiem (L lub P): Przegub pozo-

staje w wybranej wstępnie pozycji.
Osie tylne kierowalne Joystickiem.

Ręczne nadste-
rowanie joystic-
kiem (L lub P):

Przegub ustawia
się wraz z osią
przednią. Koła
tylne kierowa-

nie Joystickiem.

Ręczne nadste-
rownie joystickiem
(L lub P): Przegub
jest prosty i zablo-

kowany. Koła
tylne kierowa-

nie Joystickiem.

↓ ↓ ↓

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

* Wskazówka: Kiedy wyorywacz jest opuszczony, to rodzaj kierowania można zamiast klawiszem (3) zak-
tywować także naciskając na przełącznik nożny „Autopilot”.
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6.10.3 Funkcja kierowania automatycznego (Autopilot)

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

6.10.3.1 Aktywowanie funkcji autopilota dla kół przednich

Autopilot kieruje osią przednią w sposób automatyczny. Sterowanie odbywa się za
pośrednictwem czujników liści, korpusu lemieszy lub w wyniku połączenia czujnika
liści z korpusem lemieszy.

W przypadku wybrania w menu „Autopilot” w wierszu „Oś przednia sygnał” opcji
„Rząd” przednia oś będzie kierowana wyłącznie przez czujnik liści.

W przypadku wybrania w menu „Autopilot” w wierszu „Oś przednia sygnał” opcji
„Lemiesz” przednia oś będzie kierowana wyłącznie przez korpus lemieszy.

W przypadku wybrania w menu „Autopilot” w wierszu „Oś przednia sygnał” opcji „Rząd
+Lemiesz” przednia oś będzie wspólnie kierowana przez przez czujnik liści i korpusy
wyorywacza. W tej opcji o właściwościach kierowania korpusami lemieszy decydują w
dwóch trzecich wartości, a czujnika liści w jednej trzeciej. Dodatkowo uzyskuje się lep-
sze zachowanie się maszyny na zakrętach.

Oś przednia stopień

Osie tylne stopień

Aktywacja tylnych osi

Oś przednia sygnał od

Autopilot

AUTO

Rząd+lem.

3

7

Zaleca się wybieranie w miarę możliwości zawsze opcji „Rząd+Lemiesz”, ponieważ to
ustawienie prowadzi do zdecydowanie lepszego zachowania się na zakrętach.

WSKAZÓWKA

Automatyczne sterowanie przednią osią można uruchomić po wjechaniu w uprawę
naciskając krótko przełącznik nożny „Autopilot“ (2). Warunkiem jest opuszczenie trój-
punktu i aktywacja automatycznego prowadnika głębokości.
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2

(2) Przełącznik nożny autopilota

3

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

WSKAZÓWKA

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

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

Autopilot wyłączony Aktywny autopilot tylko przedniej osi
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6.10.3.2 Szybki kurs: Aktywowanie autopilota tylko przedniej osi

Na terminalu R-Touch w menu „Auto-
pilot“ ustawić opcję „Aktywacja tyl-

nej osi“ w położenie „Ręcznie“.

↓

Wybrać tryb pracy „Pole“.

↓

Odblokować główny włącznik kierowania.

↓

Włączyć maszynę.

↓

Opuścić trójpunkt.

↓

Jechać min. 1 km/h.

↓

Nacisnąć 1 raz przełącznik nożny autopi-
lota lub nacisnąć przycisk (3) na joysticku.

↓

Symbol  pojawi się tylko na osi przed-
niej. Aktywny tylko Autopilot przedniej osi.

↓

Poruszając kierownicę lub unosząc trójpunkt wyłącza się
automatyczne kierowanie (zielony symbol  zniknie).
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6.10.3.3 Aktywacja autopilota układu kierowniczego tylnych kół

Automatyczny układ kierowniczy tylnej osi można włączać ręcznie lub automatycz-
nie. Do włączenia funkcji jest konieczne spełnienie następującego warunku: w menu
R-Direct „Autopilot”, wiersz „Oś przednia sygnał” jest włączona opcja „Lemiesz” lub
„Rząd+Lemiesz".

WSKAZÓWKA

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

Ręczne aktywowanie autopilota tylnej osi jest możliwe zawsze wtedy, kiedy na kolo-
rowym terminalu w menu „Autopilot”, wiersz „Aktywacja osi tylnych”, jest wybrana
opcja „Ręcznie” i dodatkowo poprzez naciśnięcie przełącznika nożnego „Autopilot”
włączony jest autopilot przedniej osi. W celu kontroli na terminalu R-Touch pojawia się
symbol  na przedniej osi.

W przypadku zwolnienia przełącznika nożnego „Autopilot” przez przynajmniej pół
sekundy, a następnie ponowne wciśnięcie przez przynajmniej sekundę, następuje
aktywowanie dodatkowo autopilota tylnej osi. Na panelu R-Touch pojawi się symbol

 w osi przedniej w osiach tylnych.

WSKAZÓWKA

Inną metodą włączania lub wyłączania autopilota tylnej osi jest krótkie naciśnięcie pola
 na panelu R-Touch. Warunkiem włączenia autopilota tylnej osi poprzez pole 

jest wcześniejsze aktywowanie autopilota przedniej osi.
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Automatyczne aktywowanie autopilota tylnej osi odbywa się poprzez wybranie opcji
„Auto” w menu „Autopilot”, wiersz „Aktywacja tylnej osi“.

„Auto” oznacza, że autopilot tylnej osi aktywuje się automatycznie w momencie, w
którym po aktywowaniu autopilota przedniej osi oś tylna osiągnie swoje ostateczne
położenie biegu ochronnego.

Oś przednia stopień

Osie tylne stopień

Oś przednia sygnał od

Aktywacja tylnych osi

Autopilot

Auto

Rząd+lem.

3

7

Aktywny autopilot tylko przedniej osi Aktywny autopilot przedniej i tylnej osi

Autopilota tylnej osi można zawsze wyłączyć w sposób następujący:
unosząc trójpunkt,
obracając kierownicą,
poruszając joystickiem w prawo/lewo,
obracając gwałtownie potencjometrem,
naciskając pole  na terminalu R-Touch.

W przypadku konieczności ponownego aktywowania autopilota tylnej osi należy
postępować w taki sposób, jak już opisano powyżej.
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6.10.3.4 Szybki kurs: Ręczne aktywowanie autopilota tylnej osi

Na terminalu R-Touch w menu Autopilo-
t“ „Sygnał przedniej osi od“ ustawić na
„lemiesz“ lub „Rząd+lemiesz“. "Akty-

wacja tylnych osi" ustawić na "Ręcznie.

↓

Wybrać tryb pracy „Pole" .

↓

Odblokować główny włącznik kierowania.

↓

Włączyć maszynę.

↓

Opuścić trójpunkt.

↓

Jechać min. 1 km/h.

↓

Nacisnąć raz przełącznik nożny autopilota 1x
lub nacisnąć przycisk (3) (bieg ochronny) na joy-

sticku. Symbol  pojawi się tylko przy przed-
niej osi, aktywny tylko Autopilot przedniej osi.

↓

Zwolnić przełącznik nożny „Auto-
pilot” przez przynajmniej 0,5 sek.

↓

Nacisnąć przełącznik nożny „Autopilot”
przez przynajmniej 1 sek. Na panelu R-

Touch pojawi się symbol  na osi przed-
niej i kołach tylnych. Autopilot jest aktywny.

↓

Funkcję automatycznego kierowa-
nia wyłącza się m.in. poruszając kie-

rownicą lub podnosząc trójpunkt.
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6.10.3.5 Szybki kurs: Automatyczne aktywowanie autopilota tylnych kół

Ustawić na terminalu R-Touch w menu
„Autopilot” „Oś przednia sygnał” na „

Lemiesz” lub „ Rząd+Lemiesz“ „Akty-
wację osi tylnych” ustawić na "Auto".

↓

Wybrać tryb pracy „Pole" .

↓

Odblokować główny włącz-
nik układu kierowniczego.

↓

Włączyć maszynę.

↓

Opuścić trójpunkt.

↓

Jechać min. 1 km/h.

↓

Wybrać bieg ochronny.

↓

Nacisnąć raz przełącznik nożny autopi-
lota 1x lub nacisnąć przycisk (3) na joy-
sticku (Symbol  pojawi się przy przed-
niej osi). Aktywny Autopilot przedniej osi.

↓

Rozpoczęcie automatycznej
aktywacji autopilota tylnych kół.

↓

Tylne koła uzyskały ustawienie kąta skrętu
zadane przez potencjometr ręczny. „Autopilot
kół tylnych“ przejmuje kierowanie tylnych kół.

Na panelu R-Touch pojawi się symbol  na osi
przedniej i kołach tylnych. Autopilot jest aktywny.

↓

Funkcję automatycznego kierowa-
nia wyłącza się m.in. poruszając kie-

rownicą lub podnosząc trójpunkt.
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6.10.4 Ustawianie czułości układu kierowniczego

Czas reakcji – i tym samym czułość układu kierowniczego – autopilota przedniej i tyl-
nej osi można dopasowywać do danych warunków na terminalu R-Touch w menu
„Autopilot”, w wierszach „Oś przednia stopień” i „Osie tylne stopień” wybierając jeden
z 10 stopni dopasowanych optymalnie do konkretnych warunków (wartość na termi-
nalu R-Touch od 1 do 10).

Wówczas wartość 1 oznacza powolną reakcję i tym samym opóźnioną reakcję układu
kierowniczego, wartość 10 oznacza agresywną reakcję i tym samym bardzo bezpo-
średnie działanie układu kierowniczego maszyny.

Włączenie stopnia „Specjalnego” jest wskazane tylko w bezpośrednim kontakcie z od-
powiednio przeszkolonym personelem serwisowym. Ustawione standardowo w stop-
niu „Specjalnym” wartości odpowiadają stopniowi 5.

Stopień oś tylna

Stopień oś tylna

Aktywacja tylnych osi

Oś przednia stopień

Autopilot

AUTO

Rząd+lem.

5

5
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6.11 Podwozie
System stabilizacji chwiejności

W stosunku do dotychczasowych podwozi z 3-osiowymi wyorywaczami buraków, w
maszynie chwiejność została zmniejszona o jedną trzecią. Powodem tego jest połą-
czenie hydrauliczne między siłownikiem stabilizacyjnym w przedniej i tylnej osi z jed-
nej strony, dzięki czemu nierówności podłoża, które oddziałują na koło na wysoko-
ści, tylko w 33 procentach są przenoszone na ramę - stabilizacja chwiejności podwo-
zia. Poprzez redukcję chwiejności podwozia poprawia się jednocześnie prowadzenie
w rzędach i na głębokości agregatu wyorywacza, ponieważ rama jest ustawiona na
środku względem położenia obu osi.

W przypadku zwisania boku, różnica obciążeń między stroną wzniesienia a stroną
obniżenia jest równomiernie rozdzielona między przednią i tylnie osie – wyrównanie
nacisku na koła zapewnia lepszą przyczepność i długotrwałą ochronę gleby. Dzięki
połączeniu hydraulicznemu osi obciążenie rozmieszcza się zawsze równomiernie.
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6.11.1 Pole wyświetlacza Mechanizm jezdny na terminalu R-Touch

344
5

1 2

6

(1) Wskazanie pochylenia maszyny względem osi wzdłużnej
(2) Wskazanie pochylenia maszyny względem osi poprzecznej
(3) Wskazanie pozycji wahania osi przedniej
(4) Wskazanie pozycji wahania osi tylnych
(5) Wskazanie stanu systemu wahania
(6) Wskazanie poziomu wysokości podwozia (średnia wartość obydwu osi)

Możliwe wskazania stanu:

System pochylania jest wyłączony, maszyna nie pochyla się aktywnie odpowiednio do
nierówności podłoża. Aktywacja podwozia (patrz Strona 215).

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

Automatyczny system pochylania jest włączony, nierówności terenu nie mogą już być
więcej kompensowane przez system pochylenia. System pochylenia osiągnął kres
możliwości regulacji.

Maszyna jest pochylona ręcznie w prawo lub w lewo.

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

6.11.2 Aktywacja podwozia

Po starcie maszyny jest wyłączony system pochylania i regulacja podwozia. Miga
dioda LED w klawiszu .

Pojawi się komunikat "System pochylania wyłączony" :

po starcie silnika
jeśli automatyczny system pochylenia jest wyłączony
jeśli w menu Funkcje specjalne wiersz Regulacja podwozia NIE jest AKTYWNY
(patrz Strona 217).
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Celem aktywacji podwozia w automatycznym systemie pochylania (opcja):

– Jechać szybciej niż 5 km/h,
– lub nacisnąć przycisk .

Maszyna pochyla się aktywnie odpowiednio do nierówności podłoża. Poziom wysoko-
ści podwozia ustawia się do wartości zadanej.

Celem aktywacji podwozia przy ręcznym systemie pochylania:

– Jechać szybciej niż 5 km/h,
– lub jednocześnie nacisnąć przyciski  i .

Maszyna ustawia się pionowo na osiach. Poziom wysokości podwozia ustawia się do
wartości zadanej.
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6.11.3 Menu Regulacja podwozia na terminalu R-Touch

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

Funkcje specjalne

Serwis filtr paliwa

Centralne smarowanie

Ręczne kierowanie przegubem

Rewersacja napędów wentylatorów

Aktywacja przycisków program.

Regulacja podwozia

B638 Ciśn. paliwa filtr drobny

WYŁĄCZ

AUTO

WYŁĄCZ

AUTO

Standard

Aktywne

2120 mBar

Aktywne

NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Niebezpieczeństwo śmiertelnych obrażeń podczas podnoszenia i opuszczania
maszyny.
Osoby przebywające w obszarze zagrożeń maszyny mogą zostać zakleszczone lub
nawet zmiażdżone.

– Uważać, aby w strefie zagrożenia nie przebywały żadne osoby.
– Przejść dokoła maszyny, aby upewnić się, że w strefie zagrożeń maszyny nie znaj-

dują się niepożądane osoby lub przedmioty.

WSKAZÓWKA

W trakcie wyorywania regulacja podwozia musi być ustawiona na "Aktywna"! Jeśli nie
jest ona "Aktywna" to prędkość jazdy zostanie ograniczona do 5 km/h.

6.11.3.1 Regulacja podwozia "aktywna"

Regulacja podwozia maszyny jest "aktywna". Siłowniki podwozia osi tylnych wysuwają
się w trybie "Ulica" w środku o 30%.

Siłowniki podwozia osi tylnych wysuwają się w trybie "Pole" w środku o 50%.

W przypadku ewentualnej nieszczelności podczas wyorywania system koryguje wyso-
kość automatycznie.
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6.11.3.2 Regulacja podwozia "Ręcznie"

Wybór "Ręcznie"
W opcji "Ręcznie" można wsuwać lub wysuwać siłowniki z lewej i z prawej strony pod-
wozia.

Przykład:

Podnieść maszynę z prawej strony, prawe siłowniki podwozia wysuwają się.
Nacisnąć i trzymać klawisz (14) . Nacisnąć dodatkowo przycisk +  (41) aby wysu-
nąć prawe siłowniki podwozia, lub przycisk -  (42) aby wsunąć prawy siłowniki podwo-
zia.
Celem wysunięcia lub wsunięcia lewych siłowników podwozia zamiast przycisku (14)

 nacisnąć przycisk (13) .

Aby wysunąć lub wsunąć wszystkie siłownik nacisnąć i trzymać należy przyciski (13) i
(14). Przyciskiem +  (41) i przyciskiem -  (42) maszynę podnosi się lub obniża.

1413

41 42

6.11.3.3 Regulacja podwozia "Całkiem u góry"

Wybór "Całkiem u góry"
Siłowniki podwozia osi tylnych wysuwają się całkowicie, maszyna podnosi się.

Ułatwia pracę pod maszyną
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6.11.3.4 Regulacja podwozia "Całkiem na dole"

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

Ułatwia tankowanie maszyny

6.11.4 Ręczne pochylanie

1413

NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Niebezpieczeństwo śmiertelnych obrażeń podczas pochylania maszyny.

– Podczas pochylania maszyny, w strefie zagrożenia nie mogą znajdować się żadne
osoby!

(13) Nachylenie ręcznie w prawo
Gdy ten klawisz jest naciśnięty, lewe siłowniki podwozia wysuwają się a prawe siłow-
niki podwozia wsuwają się.

(14) Nachylenie ręcznie w lewo
Gdy ten klawisz jest naciśnięty, prawe siłowniki podwozia wysuwają się a lewe siłow-
niki podwozia wsuwają się.

WSKAZÓWKA

W trybie pracy „Pole“ oraz w trybie pracy „Ulica“ jednoczesne naciśnięcie i przy-
trzymanie przycisków (13) oraz (14) powoduje, że można pionowo wypoziomować
maszynę na osiach wahliwych. Po wypoziomowaniu maszyny na terminalu R-Touch
pojawia się symbol .
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6.11.5 Automatyczne pochylanie (opcja)

15

(15) Nachylenie automatyka wyłącz/włącz:
Po naciśnięciu tego klawisza w trybie pracy "Pole", system automatycznego pochy-
lania WŁĄCZA SIĘ (dioda LED świeci się). Maszyna automatycznie pochyla się na
osiach do poziomu. Podwozie może pochylić się maksymalnie na osiach o ok. 10 % z
każdej strony w prawo lub w lewo. Po powtórnym naciśnięciu tego przycisku automa-
tyczny system pochylania ponownie WYŁĄCZA SIĘ. Dioda LED nie świeci się.

W trybie pracy „Ulica“ system pochylania automatycznie WYŁĄCZA się. Maszyna
ustawia się pionowo na osiach. Maszyna zostanie obniżona za pośrednictwem osi tyl-
nych do wysokości transportowej 400 cm (30 %). Po wypoziomowaniu maszyny na
terminalu R-Touch pojawia się symbol .
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6.12 Wyorywanie

6.12.1 Przygotowania do kopania

Przed przystąpieniem do prac związanych z kopaniem należy zapoznać się z miejsco-
wymi 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 przepi-
sach 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 „Pole“.
– Rozłożyć koła podporowe.
– Rozłożyć czujnik liści.
– Rozłożyć talerz wyrzutnika liści (tylko w modelu PBS i PAS).
– Rozłożyć zasobnik w położenie za pomocą mechanizmu automatycznego składa-

nia.

6.12.2 Tryb kopania

– Wjechać na pole powoli i ostrożnie, tak, aby maszyna znajdowała się idealnie
przed odliczonym rzędem.

– Wybrać jazdę przeorywania.
– Włączyć napęd maszyny.
– Ustawić minimalne i maksymalne obroty wyorywania (menu „Ustawienia podsta-

wowe“, podmenu „Pozostałe“).
– Ustawić elementy czyszczące w pozycji podstawowej (taśma sitowa, gwiazdy

sitowe).
– Obniżyć trójpunkt i wjechać w pole.
– Wysokość ogławiacza oraz głębokość wyorywania natychmiast dostosować do

wymagań. Jednocześnie uważać, aby liście buraków ścinane były nieco nad wierz-
chołkami buraków i buraki cukrowe były całkowicie wyciągane z ziemi.

– Sprawdzić ustawienie dogławiacza, w razie potrzeby wyregulować.
– Spojrzeć do zasobnika z burakami i sprawdzić, czy wyorywanie spełnia wymaga-

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

– Regularnie obserwując wyorywacz sprawdzać, czy maszyna jedzie prawidłowo
przez rząd. W przeciwnym razie tak skręcić tylną oś, aby korpus lemieszy znajdo-
wał się jak najbliżej środka drogi przesuwania.

Zazwyczaj w pierwszej kolejności odbywa się wyorywania poprzeczniaka, dzięki
czemu powstaje miejsce na kopiec z buraków. Następnie odbywa się jednokrotne
przeoranie uprawy, aby zapewnić sobie wystarczającą swobodę ruchu. Dokładny
sposób postępowania – jak już wielokrotnie wspomniano – jest zależny od lokalnych
warunków. W takim przypadku doświadczenie i umiejętności kierowcy są decydujące
dla wyniku kopania.

Podczas wyorywania zebrane z pola buraki cukrowe są magazynowane wstępnie
w zasobniku. Dwa czujniki ultradźwiękowe umieszczone w przedniej ścianie zasob-
nika (1x) oraz ponad tylną kratownicą zasobnika (1x) rozpoznają stan napełnienia i
w razie potrzeby zmieniają kierunek obrotów ślimaka w zasobniku, co umożliwia jak
najbardziej równomierne napełnienie zasobnika. Po napełnieniu zasobnika zebrane
buraki należy przeładować na jadący obok pojazd towarzyszący lub ułożyć w odpo-
wiednim miejscu w formie kopca.
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6.13 Ogławiacz
Ogławiacz jest połączony z wyorywaczem. Połączenie z wyorywaczem jest realizo-
wane z lewej i prawej strony przy pomocy pantografu. To gwarantuje, że niezależnie
od wyorywacza ogławiacz dopasowuje się do kształtu terenu.

Ogławiacz PBSOh

Ogławiacz PASWh, klapa ogławiacza u góry
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Ogławiacz PASWh, klapa ogławiacza u dołu

Ogławiacz PISh

Ogławiacz PESh
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6.13.1 Czujnik liści

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

Czujnik liści

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

1
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Te 8 gumowych elementów amortyzujących (6) należy ustawić w taki sposób, aby
płozy (2) ledwie dotykały podłoża, jednak w żadnym razie nie mogą opierać się na
podłożu.

W tym celu należy:
– Zawiesić jak najkrótszy łańcuch (3) tak, aby płozy ślizgowe (2) znajdowały się

około 15 cm nad ziemią.
– Odkręcić z lewej/prawej strony po cztery śruby (4) z łbem sześciokątnym.
– Sprawdzić, czy rama czujnika liści przylega do śrub zderzakowych (5) w dole przy

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

– Dokręcić równomiernie z lewej i prawej strony cztery śruby (4) z łbem sześciokąt-
nym.

– Przedłużyć łańcuch (3) na tyle, aby lekko zwisał, kiedy czujnik liści będzie znajdo-
wał się na tyle głęboko, że będzie dotykał rzędów buraków. Czujnik liści może być
transportowany w tej pozycji wyłącznie poprzez połączenie łącznie osiem elemen-
tów gumowych (6), które znajdują się w punktach obrotów.

WSKAZÓWKA

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

4

5

2

4

3

5

4

4

6
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6.13.2 Wał ogławiacza

Wał ogławiacza odcina liście z buraka i szatkuje (w przypadku PISh i PESh) lub
wrzuca je do kanału dla liści (w przypadku PBSh). W opcji PASh można liście bura-
ków przy pomocy hydraulicznej klapy ogławiacza przenieść do kanału liści lub rozsiać
je bezpośrednio na pole. Wał ogławiacza należy zawsze ustawiać w taki sposób, aby
buraki, które wystają najbardziej z ziemi, były prawie całkowicie ogławiane. W przy-
padku przeciętnej wielkości buraka po odcięciu liści powinien pozostać fragment u
nasady rzędu 2-3 cm. Unikać sytuacji, kiedy wał ogławiacza będzie dotykał dużych
kamieni lub nawet powierzchni podłoża.

OSTRZEŻENIE

Ryzyko odniesienia obrażeń przez wyrzucane ciała obce!
Wskutek wysokich obrotów wału ogławiacza z urządzenia są wyrzucane z dużą siłą
obce elementy.

– Dlatego należy zawsze zachować zalecany bezpieczny odstęp.

Ogławiacz PISh – widok z dołu

Idealnie ustawiona wysokość ogławiacza Idealnie ustawiona wysokość ogławiacza
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6.13.2.1 Ustawić ilość obrotów wału ogławiacza

Obroty wału ogławiacza

W tym celu za pomocą przełącznika R-
Select wybrać funkcję.
Klawisz + = większa prędkość wału ogła-
wiacza
Klawisz - = mniejsza prędkość wału
ogławiacza,

Zalecane obroty wału ogławiacza PBSh 800-900min-1

PISh i PASh 850-950min-1

PESh 750-850min-1

6.13.2.2 Kontrola wału ogławiacza

Pojawienie się na terminalu R-Touch symbolu , oznacza przeciążenie głównego
napędu wyorywacza. Przyczyną pokazywania się tego symbolu jest, oprócz utrud-
nionych warunków wyorywania (rodzaj podłoża, ilość roślin itd.), zbyt duża prędkość
wyorywania oraz duża ilość liści.

Symbol ostrzegawczy znika po zredukowaniu prędkości wyorywania.
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6.13.2.3 Obroty walca czyszczącego (tylko w przypadku PESh)

Obroty walca czyszczącego

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

Zalecane obroty walca czyszczącego: PESh 700-800min-1
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6.13.2.4 Ustawianie wysokości walca czyszczącego (tylko w przypadku
PESh)

Wysokość walca czyszczącego

W tym celu za pomocą przełącznika R-
Select wybrać funkcję. Nigdy nie usta-
wiać wałka czyszczącego niżej, niż to
konieczne.
Klawisz + = walec czyszczący wyżej,
Klawisz - walec czyszczący niżej,
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6.13.3 Koła podporowe

Po lewej i prawej stronie ogławiacza znajdują się oba koła podporowe. Koła przejmują
zadanie prowadnika głębokości wału ogławiacza.

Ustawioną głębokość ogławiacza odczytuje się na skalach (1)po lewej i prawej stronie
ogławiacza oraz na terminalu R-Touch.

2

1

(2) Dźwignia blokująca koła podporowego w:

- pozycji roboczej (2 pozycje ustawienia)

- pozycji transportowej
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Klawiszem krzyżowym (4) ustawić głębokość ogławiacza.

Przesunąć klawisz krzyżowy ukośnie do przodu w lewą/prawą stronę: koła podporowe
z lewej/prawej strony wyżej = liście są odcinane niżej.

Przesunąć klawisz krzyżowy ukośnie do tyłu w lewą/prawą stronę: koła podporowe z
lewej/prawej strony niżej = liście są odcinane wyżej.

W przypadku krótkiego naciśnięcia klawisza krzyżowego ustawianie jest realizowane
stopniowo, o jeden stopień w górę lub w dół.

Do bezpośredniego ustawiania o kilka stopni za jednym razem klawisz krzyżowy prze-
sunąć na wybraną pozycję i trzymać w tej pozycji do momentu osiągnięcia odpowied-
niego ustawienia.

4

Koło podporowe w pozycji wyorywania

UWAGA

Ryzyko uszkodzenia maszyny.

– W przypadku braku miejsca należy zawsze zwracać uwagę na to, aby przed pod-
niesieniem trójpunktu koła podporowe nigdy nie wjeżdżały w zbocza lub doły,
ponieważ może do prowadzić do uszkodzenia zawieszenia kół podporowych. Pro-
szę używać układ dodatkowego podnoszenia ogławiacza (patrz Strona 234).

11

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

Do równomiernego ogławiania buraków konieczne jest prowadzenie cały czas wału
ogławiacza na właściwej wysokości. Aby uniknąć zapadania się ogławiacza w ziemi
na mokrych lub bardziej miękkich podłożach, można go hydraulicznie odciążyć w taki
sposób, że koła podporowe nie będą prawie wywierały nacisku na podłoże.

Takie odciążenie ogławiacza jest realizowane za pośrednictwem siłownika odciążają-
cego ogławiacza oraz współpracującego z nim akumulatora ciśnieniowego. Wartość
ciśnienia odciążającego odczytuje się na kolorowym terminalu.

3

(3) Siłownik odciążenia ogławiacza
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Odciążenie ogławiacza- ciśnienie- lewa strona

Odciążenie ogławiacza- ciśnienie- prawa strona

W tym celu za pomocą przełącznika R-Select wybrać funkcję. Ciśnienie odciążające
ogławiacz ustawia się krokowo co 5 bar. Dolna granica wynosi około 30 bar.

Przycisk - = zmniejszenie ciśnienia zadanego,

Przycisk + = zwiększenie ciśnienia zadanego

Jeśli trzeba całkowicie zmniejszyć ciśnienie odciążające, najpierw ustawia się ciśnie-
nie zadane na 30 bar. Jeśli po osiągnięciu tej wartości przytrzyma się klawisz -przez
kilka sekund, ciśnienie odciążania spadnie do 0 bar.

W przypadku ustawiania odciążenia ogławiacza obowiązują następujące wartości:
w modelu PBSh oraz PASh 40-60bar, w modelu PISh 50-80bar oraz w modelu PESh
45-65bar.

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

Jeżeli zaistnieje potrzeba ponownego ustawienia ciśnienia odciążającego ogławiacza,
to wartość ciśnienia pokazywana na terminalu R-Touch będzie podświetlana na poma-
rańczowo.
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6.13.5 Układ dodatkowego podnoszenia ogławiacza

11

1

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

Jeśli układ dodatkowego podnoszenia ogławiacza ma być aktywny przy każdym pod-
noszeniu wyorywacza, w menu „Ustawienia podstawowe“, podmenu „Przystawka“,
w wierszu „Aut. podnoszenie ogławiacza” należy wybrać opcję „AUTO” lub „BAR“. W
przypadku ustawienia „AUTO“ ogławiacz unosi się zawsze do oporu. W przypadku
ustawienia „BAR” odciążenie ogławiacza podczas podnoszenia trójpunktu wzrasta do
ciśnienia ustawionego w wierszach „Ciśnienie ogławiacza – droga” (efekt sprężynowa-
nia).

Zalecenie:

Dodatkowe podnoszenie ogławiacza

Ogławiacz ciśnienie droga droga lewa

Prowadnik głębokości stopień

Odstęp między rzędami (mm)

Wychylić bieg walców

Obroty łopaty stopień

Wyrównanie belki dogławiacza

Wyoryw. podnieś + przycisk wielofunkc.

Przystawka

NIE

AUTO

WYŁĄCZ

Ogławiacz ciśnienie droga prawa

4

477

140

130

5

WYŁĄCZ

Należy korzystać z tej funkcji tylko wtedy, gdy jest to rzeczywiście konieczne. Aby
wyłączyć układ automatyczny, należy wybrać opcję  „Wyłącz” (ustawienie standar-
dowe).
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6.13.6 Odciążenie ogławiacza podczas jazdy drogowej

Działanie możliwe tylko bez dodatkowego podwozia!

W trybie pracy Ulica po każdym podniesieniu trójpunktu ciśnienie odciążające ogła-
wiacza jest automatycznie ustawiane na wartości, która wyświetla się w menu pod-
stawowym“, podmenu „Przystawka“, w wierszu “Ciśnienie ogławiacza ulica“. W celu
zwiększenia komfortu jazdy, można indywidualnie dostosować tę wartość.

Po przejściu do trybu pracy Pole, podczas obniżania trójpunktu ustawione zostanie
automatycznie ciśnienie odciążające ustawione ostatnio podczas wyorywania.

Dodatkowe podnoszenie ogławiacza

Ogławiacz ciśnienie droga droga lewa

Prowadnik głębokości stopień

Przystawka

WYŁĄCZ

Ogławiacz ciśnienie droga prawa

140

130

5

6.13.7 Ślimak liści (tylko w wariantach z PBS*/hPASh)

Ślimak liści transportuje liście buraków z kanału dla liści do talerza wyrzutnika liści.

Napęd ślimak liści odbywa się przez silnik hydrauliczny z prawej strony. Obroty śli-
maka liści są automatycznie powiązane z obrotami wału ogławiacza.

Przy zmianie kierunku głównego napędu wyorywacza ślimak liści obraca się do tyłu.

1

(1) Ślimak liści
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6.13.8 Hydrauliczna klapa ogławiacza (tylko w wariantach z PASh)

Klapa ogławiacza

W tym celu za pomocą przełącznika R-Select wybrać
funkcję.
Przycisk - = Opuszczenie klapy na dół = ogławianie zin-
tegrowane
Przycisk + = Podniesienie klapy do góry = wyrzut liści w
lewo

Praca z ogławiaczem zintegrowanym
Podczas obniżania klapy ślimak liści oraz talerz wyrzutnika liści wyłączają się z nie-
wielkim opóźnieniem.
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Praca z wyrzutnikiem liści
Podczas podnoszenia klapy ogławiacza dołącza się automatycznie ślimak liści. Talerz
wyrzutnika liści obraca się z ustawioną prędkością.
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6.13.9 Talerz wyrzutnika liści

6.13.9.1 Złóż talerz wyrzutnika liści

Talerz wyrzutnika liści

W tym celu za pomocą przełącznika R-Select wybrać
funkcję.
Klawisz + = rozłożenie do pozycji roboczej,
Klawisz - = złożenie w górę do pozycji transportowej

OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo obrażeń podczas składania i rozkładania talerza wyrzutnika
liści. Ryzyko odniesienia obrażeń przez wyrzucane ciała obce!
Wskutek wysokich obrotów talerza wyrzutnika liści z urządzenia są wyrzucane z dużą
siłą obce elementy.

– Podczas składania talerza wyrzutnika liści zwracać uwagę na to, aby w obszarze
wychylenia talerza wyrzutnika liści nie przebywały żadne osoby.

– Dlatego należy zawsze zachować zalecany bezpieczny odstęp (promień 30 m) od
talerza wyrzutnika liści.
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6.13.9.2 Ustawienie obrotów talerza wyrzutnika liści

Talerz obrotowy wyrzutnika liści napędzany jest silnikiem olejowym.

Obroty talerza wyrzutnika liści

W tym celu za pomocą przełącznika R-Select
wybrać funkcję.
Klawisz + = szybciej
Klawisz - = wolniej

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

3

2

(2) Regulator przepływu do regulacji awaryjnej obrotów lemiesza wibrującego
(tylko w wariantach z PBS*h oraz PASh)

(3) Pokrętło ustawienia awaryjnego obrotów talerza wyrzutnika liści (tylko w
wariantach z PBS*/hPASh)

UWAGA

Pokrętło regulatora przepływu służące do ręcznego ustawienia awaryjnego obrotów
talerza wyrzutnika liści musi być zawsze całkowicie odkręcone (otwarte), w przeciw-
nym razie układ regulacji z kabiny operatora nie będzie funkcjonował.
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6.13.9.3 Stopień talerza wyrzutnika liści opróżnianie zasobnika

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

Zasobnik

Opóźnienie ślimak zasobnika (sek)

Wyładunek obroty silnika kopiec

Wyładunek obroty silnika wyorywanie

Stopień wyładunku 2 prędkość %

Opóźnienie Start stopień wyładunku 4

Stopień wyładunku 4 prędkość %

Opóźnienie Start stopień wyładunku 5

Taśma wyładowcza nadbieg (sek)

Stopień wyrz. liści przy przeład.

2

850

1300

50

1

70

7

3

WYŁĄCZ

WYŁĄCZ
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6.13.10 Dogławiacz

6.13.10.1 Dogławiacz Micro-Topper 2 (w skrócie MT2)

Dogławiacz MT2 jest ogławiaczem wyposażonym w równolegle prowadzone noże
dogławiacza (dogławiacz równoległy). Ogławiacz usuwa nasadę liści, która pozostała
jeszcze na buraku po ogłowieniu liści. Należy zwrócić uwagę na to, aby nóż dogławia-
cza był zawsze odpowiednio naostrzony.

Grzebień dogławiacza unosi się i obniża, ponieważ buraki wystają z gleby na różną
wysokość. Odpowiednio do grzebienia prowadzony jest nóż dogławiacza. Dzięki
ruchom w górę i w dół siła cięcia jest automatycznie dopasowywana.

WSKAZÓWKA

We wszystkich burakach powinna zostać niewielka nasada liści, również w dużych
burakach, które wystają wysoko nad glebę.
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6.13.10.2 Ustawienie siły cięcia – MT2

Dogławiacz

W tym celu za pomocą przełącznika R-Select wybrać
funkcję. W celu ułatwienia ustawiania siły cięcia, jest ona
widoczna z fotela kierowcy na skali ogławiacza oraz na
terminalu R-Touch.
Przycisk + = siła cięcia w dół = podniesienie rury nośnej
dogławiaczy,
Przycisk - = siła cięcia do góry = obniżenie rury nośnej
dogławiaczy

1

Na rysunku przedstawiona jest wersja
PISh-V.

(1) Skala siły cięcia

WSKAZÓWKA

Wskazówka dla osób zapoznanych ze standardowym ogławiaczem! Ustawienie siły
cięcia w MT2 odbywa się odwrotnie.
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Wyrównanie dogławiacza
Podczas zmiany wysokości wału ogławiacza zmienia się również siła cięcia dogła-
wiaczy, ponieważ rura nośna dogławiaczy zmienia odległość od podłoża razem z
wałem ogławiacza. Aby siła cięcia pozostawała taka sama po zmianie wysokości
wałka ogławiacza, w menu „Ustawienia podstawowe“, podmenu „Przystawka“, w wier-
szu „Wyrównanie belki dogławiacza“ wybrać opcję „AUTO“.

Dodatkowe podnoszenie ogławiacza

Ogławiacz ciśnienie droga droga lewa

Prowadnik głębokości stopień

Odstęp między rzędami (mm)

Wychylić bieg walców

Obroty łopaty stopień

Wyrównanie belki dogławiacza

Wyoryw. podnieś + przycisk wielofunkc.

Przystawka

AUTO

AUTO

BAR

Ogławiacz ciśnienie droga prawa

4

140

140

1

AUTO

500

Jeśli wybrana została opcja „Nie”, to ustawienie siły cięcia jest niezależne od ustawie-
nia wysokości wału ogławiacza.

Jeśli tor przestawienia ustawienia siły cięcia z siedzenia kierowcy nie jest wystarcza-
jący (np. w przypadku ekstremalnie wysoko lub nisko rosnących buraków lub w przy-
padku mocno zużytych grzebieni dogławiacza), można dzięki zmianie ustawień pod-
stawowych dopasować go to zmienionych warunków.

Należy pamiętać o tym, że belkę nośną dogławiaczy można maksymalnie podnieść
tylko tyle, aby nóż dogławiacza w swojej najniższej pozycji sięgał do gleby.

Jeśli belka nośna dogławiaczy zostanie podniesiona wyżej, to nóż dogławiacza nie
będzie sięgał do głębiej osadzonych buraków. W związku z tym tego rodzaju buraki
nie zostaną całkowicie ogłowione. Aby dogławianie było optymalne, grzebienie dogła-
wiacza należy ustawić tak, aby belka nośna dogławiacza podczas wyorywania znajdo-
wała się w połowie jego toru ustawienia.

Tutaj musi istnieć jeszcze dodatkowa mała wolna przestrzeń
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6.13.10.3 Ustawienia podstawowe Grzebień dogławiacza

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

3

1
1

1

2

Optymalny wynik ogławiania
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6.13.10.4 Ustawianie profilu blaszanego wlotowego z płozą wlotową (opcja)

Profil blaszany wlotowy seria Profil blaszany wlotowy z płozą wlotową

Płoza wlotowa posiada dwa sierpy (2), które służą do trzymania śrub noży podczas
ich wymiany.

1

4

7

2

2

Profil blaszany wlotowy na zębie 4

Przy pomocy otworów podłużnych usta-
wia się nachylenie profilu wlotowego.
W celu ustawiania profil wlotowy posiada
7 zębów.
(1) = ustawienie 1
(4) = ustawienie 4
(7) = ustawienie 7

Jako ustawienie podstawowe przewidziane jest ustawienie (4). Przy "śpiących" bura-
kach, suchych, zwisających liściach można ustawić profil wlotowy na płasko (ustawie-
nie 4-7). Zwrócić należy przy tym uwagę na to, aby przy obniżeniu profilu wlotowego
płoza wlotowa też była niżej niż nóż. Ten profil blaszany można ustawiać tak nisko,
aby również były ogłowione nisko siedzące buraki. Przy dobrym plonie z dużą ilością
liścia profil wlotowy można ustawić wyżej (ustawienie 1-4) celem lepszego przepływu
masy liści. Tutaj nie ma żadnych szczególnych zaleceń. Jako uniwersalne ustawienie
sprawdziło sią w wielu testach "ustawienie 4". Natomiast pozostałe ustawienia przewi-
dziane są w pierwszej linii do ekstremalnych warunków.
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6.13.10.5 Obciążenie sprężyną, kąt cięcia dogławiacza (micro-topper 2)

Dzięki przestawieniu sprężyny (2) wbudowanej w dogławiacz, można zmienić nacisk
wywierany na dogławiacz. Takie rozwiązanie może okazać się konieczne przy bar-
dzo miękkim podłożu. Jeśli nacisk sprężynowy jest przy miękkim lub bardzo pulchnym
podłożu za wysoki, dogławiacz może przewracać buraki zamiast je dogławiać. Z dru-
giej strony, należy przy wysokiej prędkości wyorywania mocniej obciążyć dogławiacz,
aby nóż można było odpowiednio szybko ustawiać w optymalnej pozycji cięcia.

Na uprawach buraków z występującymi lukami oraz płytko rosnącymi i wystającymi
wysoko z podłoża burakami w żadnym razie nie wolno ustawić za dużego nacisku na
dogławiacz, ponieważ wtedy buraki będą przewracane przez dogławiacz. Te buraki
nie będą wówczas częściowo zbierane przez wyorywacz. Skutkiem będą straty pod-
czas wyorywania.

2

1

Micro-Topper 2

Obracając zamek naprężający (1) można nieco zmienić kąt cięcia.
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6.14 Wyorywacz
Wyorywacz z dwoma wahaczami dolnymi i jednym wahaczem górnym zamontowany
na maszynie za pomocą trójkąta łączącego.

13

2

Wyorywacz, dla lepszej orientacji został przedstawiony bez urządzeń
zabezpieczających

(1) Wał kopiujący
(2) Korpus lemieszy
(3) Walce wyorywacza
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Cały wyorywacz (lemiesz wyorywujący, łopatki, wał kopiujący, walce wyorywacza,
walec czyszczący) jest napędzany hydraulicznie.

Wszystkie wyorywacze dotyczy następująca zasada:

Walce wyorywujące od jeden do cztery są napędzane lewą przednią przekładnią
wyorywacza. Dwa krótkie walce wyorywacza po prawej stronie oraz piąty walec
wyorywacza są napędzane prawą przekładnią wyorywacza.

Piąty walec wyorywacza przenosi siłę napędową na lewą tylną przekładnię wyorywa-
cza. Ta przekładnia napędza dwa krótkie, znajdujące się po lewej stronie walce wyory-
wacza. We wszystkich 6-rzędowych wyorywaczach można wybierać kierunek obrotu
ostatniego wałka wyorywacza z fotela kierowcy. Daje to efekt walca czyszczącego. W
ten sposób uzyskuje się lepsze czyszczenie.

Głębokość roboczą lemiesza wyorywującego (regulacja belki lemiesza) oraz odległość
walców wyorywacza od podłoża (regulacja wysokości biegu walców) można ustawić
wygodnie z fotela kierowcy.

Przenoszenie siły pomiędzy przekładniami wyorywacza a długimi walcami wyory-
wacza następuje za pośrednictwem poliamidowego złącza wtykowego. Takie złącze
jest zamontowane we wszystkich walcach wyorywacza. W przypadku piątego walca
wyorywacza poliamidowe złącze wtykowe znajdują się na lewym i prawym końcu
walca. W ramach wyposażenia specjalnego, wyorywacz może zostać wyposażony w
walce wyorywacza, które mają większą średnicę niż walce standardowe. Powoduje to
znaczne zmniejszenie strat w przypadku małych buraków cukrowych. Jednocześnie
zmniejsza się oddzielanie gleby w wyorywaczu.

Wał kopiujący prowadzi lemiesz wyorywujący na ustawioną głębokość i wspomaga
równocześnie transport buraków z wyorywacza na walce wyorywacza za pomocą
dociągu (trzy stabilne łopaty gumowe, po jednej na każdy rząd buraków).

Wał kopiujący jest napędzany z obu stron hydraulicznie. Obroty wału kopiującego
zależą od prędkości jazdy, jednak kierowca może je zmienić.
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6.14.1 Ustawianie obrotów wału kopiującego

Obroty wału kopiującego

W tym celu za pomocą przełącznika R-Select wybrać
funkcję. Naciskając przycisk + lub przycisk - na elemen-
cie obsługi można wyregulować stosunek obrotów wału
kopiującego do prędkości jazdy.
Przycisk + = szybszy ruch wału kopiującego,
Przycisk - = wolniejszy ruch wału kopiującego

Po uzyskaniu stopnia 10 zwolnić przycisk +, a następnie nacisnąć na co najmniej trzy
sekundy, jeśli osiągnięty zostanie stopień „Maks“. Stopień „Maks.“ osiąga najwyższą
prędkość napędu hydraulicznego.

Na poziomie "STOP" wał kopiujący obraca się swobodnie na ziemi, bez napędu

W stopniach 1-10 wał kopiujący pracuje zawsze z większą prędkością na podłożu, niż
aktualna prędkość jazdy maszyny.

Aby jak najbardziej zredukować zużycie kół kopiujących stopień wału kopiującego
powinien być zawsze jak najniższy. (zalecany stopień 1 jest najczęściej wystarcza-
jący.)

Podczas wyorywania prędkość minimalna wału kopiującego wynosi zawsze 3 km/h
niezależnie od prędkości jazdy maszyny, nawet w przypadku najniższego stopnia wału
kopiującego.

22

(2) Regulator przepływu z Notpin obrotów wału kopiującego

Regulator przepływu można ustawić za pomocą pokrętła awaryjnego.
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6.14.2 Prowadnik głębokości

Na wyorywaczu znajduje się na wale kopiującym siedem kółek kopiujących. Jak sama
nazwa wskazuje, funkcja tych kół nie polega na podtrzymywaniu wyorywacza, a jedy-
nie na delikatnym sprawdzaniu powierzchni podłoża. Z tego względu wyorywacz jest
w dużej mierze podtrzymywany przez siłowniki trójpunktowe znajdujące się pomiędzy
podwoziem a główną ramą wyorywacza. Oba te siłowniki sterowane są za pomocą
elektronicznego bloku zaworowego.

Automatyczny prowadnik głębokości aktywuje się samoczynnie w momencie, gdy
wał kopiujący dotknie ziemi. Na panelu R-Touch pojawi się symbol . Jeśli maszyna
zostanie zatrzymana podczas wyorywania powoduje to przerwanie pracy automa-
tyki głębokości. W momencie gdy maszyna ruszy, automatyka prowadnika głębokości
wznowi pracę.

Licznik hektarów liczy wyorywaną powierzchnię tylko wtedy, gdy automatyka prowad-
nika głębokości jest aktywna.

Dodatkowe podnoszenie ogławiacza

Ogławiacz ciśnienie droga droga lewa

Prowadnik głębokości stopień

Odstęp między rzędami (mm)

Wychylić bieg walców

Obroty łopaty stopień

Wyrównanie belki dogławiacza

Wyoryw. podnieś + przycisk wielofunkc.

Przystawka

NIE

AUTO

WYŁĄCZ

Ogławiacz ciśnienie droga prawa

4

500

140

130

5

5

Czułość regulacji można ustawiać w menu „Ustawienia podstawowe”, podmenu "Przy-
stawka" w wierszu „Prowadnik głębokości stopień” w 10 stopniach.

WSKAZÓWKA

Jeśli zmieni się długość zespołu drążków (1) względem potencjometrów na wyorywa-
czu, to układ elektroniczny będzie odbierał nieprawidłowe sygnały i nie będzie działał
prawidłowo.

Jeśli przy podnoszeniu wyorywacza wyświetli się na panelu R-Touch jeden z obu
sygnałów ostrzegawczych przedstawionych po boku, wał kopiujący nie może się obni-
żyć całkiem w dół. Przyczyną takiej sytuacji są ciała obce w strefie zawieszenia wału
kopiującego.
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1

(1) Nigdy nie zmieniać ustawienia!

2

1

3

(2) Siłownik regulacji wysokości
biegu walców

(3) Sprężyna naciskowa

Po obu stronach wyorywacza, po lewej i prawej stronie wrzeciona, znajduje się sprę-
żyna naciskowa (3), która dodatkowo obciąża wał kopiujący. W razie potrzeby, np.
z powodu bardzo mokrego podłoża, nacisk sprężyny można zredukować do zera
(odkręcić nakrętkę zabezpieczającą).
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6.14.3 Ustawienie głębokości wyorywania

Jak już wielokrotnie wspomniano, w przypadku tego rodzaju prac firma ROPA nie
może udzielić ogólnych zaleceń. Na wynik wyorywania największy wpływ ma doświad-
czenie i wiedza rolnicza kierowcy, ponieważ ustawienia maszyny są uzależnione tylko
i wyłącznie od lokalnych warunków.

Głębokość wyorywania powinna być ustawiona tak, aby podczas zbierania buraków
ich nie uszkadzać. Jak tylko na walcach wyorywacza pojawią się buraki, których dół
jest uszkodzony, należy na odpowiedniej stronie zwiększyć głębokość wyorywacza
(głębsze wyorywanie).

W przypadku bardzo luźnej i podatnej na siew gleby, należy wyorywać głębiej, niż jest
to bezwzględnie konieczne. W ten sposób uzyska się znacznie większą ochronę bura-
ków w trakcie ich czyszczenia, bo w układzie czyszczenia gwiazdami występuje jesz-
cze wystarczająca ilość gleby. Ta gleba zapewnia określony efekt tłumienia i pomaga
unikać uszkodzenia buraków.

W przypadku bardzo lepkiej gleby głębokość wyorywania powinna być możliwie niska.
Dzięki temu elementy czyszczące będą w mniejszym stopniu obciążane ziemią, której
ilość jest już i tak stosunkowo duża. W takim przypadku zbyt duża głębokość wyory-
wania może prowadzić do większego zanieczyszczenia buraków, czego skutkiem
będzie mniejsza zdolność przerobowa maszyny.

Ustawienie głębokości wyorywania odbywa się dwuetapowo:
– Ustawienie wysokości biegu walców
– Ustawienie wysokości belki lemieszy
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6.14.4 Ustawienie wysokości biegu walców

Wysokość walca - na dół

Wysokość walca - do góry

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

5 Regulacja wysokości walca następuje poprzez poprzeczne przesunięcie lub pociągnię-
cie klawisza krzyżowego (5) na joysticku.

W przypadku krótkiego naciśnięcia klawisza krzyżowego ustawianie jest realizowane
stopniowo, o jeden stopień w górę lub w dół.

Do bezpośredniego ustawiania o kilka stopni za jednym razem klawisz krzyżowy prze-
sunąć na wybraną pozycję i trzymać w tej pozycji do momentu osiągnięcia odpowied-
niego ustawienia.

Klawisz krzyżowy (5) wyposażono w następującą podwójną funkcję: W przypadku jed-
noczesnego naciśnięcia klawisza krzyżowego (5) oraz przycisku wielofunkcyjnego
(11) obie strony wyorywacza zmieniają swoje ustawienie jednocześnie, niezależnie od
tego, w którą stronę zostanie przesunięty klawisz krzyżowy.

11
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6.14.5 Ustawienie wysokości belki lemieszy

Lemiesz wyorywujący płasko

Lemiesz wyorywujący w dół

Za pomocą regulacji belki wyorywacza ustawia się wysokość lemiesza wyorywującego
względem pierwszego walca wyorywacza. Za pomocą regulacji belki lemieszy ustawia
się wysokość lemiesza wyorywującego.
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12
13

Regulacja odbywa się za pomocą przycisków (12) i (13) na joysticku.

(12) Belka wyorywacza do góry (płasko)

(13) Belka wyorywacza na dół (głęboko)

Głębokość wyorywania wyświetlana jest na skali na zewnątrz wyorywacza oraz na ter-
minalu R-Touch.

1

(1) Skala wysokości belki lemieszy
(głębokość wyorywania)
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6.14.6 Lemiesze wyorywujące

Za pomocą lemieszy wyorywujących następuje rozerwanie podłoża i wybranie bura-
ków cukrowych z gleby. Każdy lemiesz wyorywujący jest przymocowany do uchwytu
lemiesza za pomocą dwóch śrub. Zwykle lemiesze wyorywujące (1) przymocowane są
przez górny otwór (4) uchwytu mocującego lemiesz (płaski kąt lemiesza).

W celu ustawienia odległości lemieszy można przymocować oryginalne lemiesze
ROPA (nr. 207017002/207017102 lub 207017602/207017702) do wyboru do jednego
z trzech otworów Unibolt (3). Najlepiej nadaje się do tego środkowy otwór z wybitym
numerem 2. Celem umocowania lemiesza w otworze 2 lub 3 przestawić należy odpo-
wiednio także przedłużenia lemieszy (2) ROPA nr art. 120631102 lub 120631202.
Przedłużeń lemieszy nie stosuje się, jeśli lemiesze mocowane są w otworze 1. Odstęp
pomiędzy przedłużeniem lemiesza i lemieszem powinien być jak najmniejszy.

Producent nie może dać żadnego ogólnego zalecenia w tym względzie.

1
2

3

(1) Lemiesz wyorywujący
(2) Przedłużenie lemieszy
(3) Śruba Unibolt

6

5

4

(4) górny otwór
(5) dolny otwór
(6) Osłony ślizgowe

UWAGA

Ryzyko uszkodzenia maszyny.
Za pomocą przedniej śruby lemiesza mocuje się dodatkowy kątownik podlegający
zużyciu (6). Chroni on lemiesz przed zużyciem, przede wszystkim w przypadku bar-
dzo głębokiego wyorywania i częściowo zużytych lemieszach wyorywujących.

– Należy niezwłocznie wymienić zużyty lemiesz wyorywujący.
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6.14.7 Ustawianie obrotów lemiesza wibrującego

W wielu przypadkach sensownym rozwiązaniem jest wprowadzenie lemieszy w ruch
wibrujący w trakcie wyorywania. Ten ruch wibrujący powstaje na napędzanym hydrau-
licznie wale mimośrodowym.

Obroty lemiesz wibrujący

W tym celu za pomocą przełącznika R-Select wybrać
funkcję.
Przycisk + = wyższe obroty lemiesza wibrującego
Przycisk - = niższe obroty lemiesza wibrującego

Po osiągnięciu stopnia 1 ruch wibracyjny lemieszy można całkowicie wyłączyć
poprzez puszczenie przycisku - i ponowne kilkusekundowe wciśnięcie.

Po wyłączeniu prowadnika głębokości wyłącza się również ruch wibracyjny lemieszy.
Drgania włączają się po ponownym uruchomieniu prowadnika głębokości.

WSKAZÓWKA

Funkcja czyszczenia lemieszy:
Funkcja czyszczenia lemieszy działa także przy wyłączonym napędzie maszyny.

Wariant 1:

Jeśli równocześnie wciśniemy i trzymamy przyciski + i - to napęd lemieszy wibrują-
cych porusza się na maksymalnych obrotach.

Wariant 2:

Po naciśnięciu i trzymaniu przycisku  napęd lemieszy wibrujących porusza się na
maksymalnych obrotach.

Jeśli po uzyskaniu stopnia 10 zwolni się przycisk +, a następnie naciśnie go na co naj-
mniej trzy sekundy, to osiągnięty zostanie stopień „Maks“. Stopień „Maks.“ osiąga naj-
wyższą prędkość napędu hydraulicznego.

WSKAZÓWKA

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

2

(2) Regulator przepływu do regulacji awaryjnej obrotów lemiesza wibrującego
(tylko w wariantach z PBS*h oraz PASh)

(3) Pokrętło ustawienia awaryjnego obrotów talerza wyrzutnika liści (tylko w
wariantach z PBS*/hPASh)

Regulator przepływu można ustawić za pomocą pokrętła awaryjnego.

Na ilustracji widać napęd lemiesza wibrującego
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6.14.8 Zabezpieczenie przed kamieniami

Każdy korpus lemiesza jest ruchomo zawieszony na ramie wychylnej (1). Rama
wychylna jest ciągle dociskana przez siłownik układu zabezpieczenia przed kamie-
niami (2) do dolnego ogranicznika. Jak tylko lemiesz wyorywujący trafi na kamień w
glebie, korpus lemieszy może uciec do góry i w ten sposób pokonać przeszkodę. W
takiej sytuacji olej hydrauliczny z siłownika układu zabezpieczenia przed kamieniami
jest wypychany do zbiornika ciśnieniowego (3). Po pokonaniu przeszkody, olej ze
zbiornika ciśnieniowego dociska lemiesz wyorywujący z powrotem do podłoża.

3

2

1

(1) Rama wychylna
(2) Siłownik układu zabezpieczania przed kamieniami
(3) Zbiornik ciśnieniowy

UWAGA

Ryzyko uszkodzenia wyorywacza.

• Podczas wyorywania należy obserwować siłowniki układu zabezpieczania przed
kamieniami.

• Jeśli siłowniki te na twardym podłożu pozbawionym kamieni często się poruszają,
należy zwiększyć ciśnienie zabezpieczające przed kamieniami.
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6.14.9 Ustawianie ciśnienia zabezpieczającego przed kamieniami

Ciśnienie zabezpieczenia przed kamieniami

W tym celu za pomocą przełącznika R-Select wybrać
funkcję.
Klawisz + = podwyższenie ciśnienia,
Klawisz - = obniżenie ciśnienia,

Wskazanie na terminalu R-Touch uwidacznia, z jakim ciśnieniem naprężony jest układ
zabezpieczający przed kamieniami. W przypadku miękkiej gleby zalecamy ciśnienie
ok. 80-90 bar, w przypadku twardego podłoża do maks. 170 bar. Nie należy przekra-
czać tej wartości, ponieważ w przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia wyorywa-
cza.

W przypadku ewentualnego spadku ciśnienia, ciśnienie zabezpieczające przed kamie-
niami dostosowuje się podczas wyorywania automatycznie bez interwencji kierowcy.

WSKAZÓWKA

W celu całkowitej redukcji ciśnienia należy je najpierw zmniejszyć do ciśnienia mini-
malnego (ok. 80 bar). Jeśli po uzyskaniu ciśnienia minimalnego zwolni się przycisk - a
następnie naciśnie się go przez kilka sekund, ciśnienie zabezpieczające przed kamie-
niami całkowicie redukuje się. Na terminalu R-Touch wyświetli się wówczas wartość
„0 bar“.
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6.14.10 Prowadnica korpusów lemieszy (prowadnica liniowa)

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

1

2

(1) Poziom oleju
(2) Prowadnica liniowa

6.14.11 Kierowanie korpusem lemieszy

1

1 2

(1) Drążek kierowania korpusem lemieszy
(2) Czujnik kierowania korpusem lemieszy

Dokładna pozycja prowadnic liniowych czterech środkowych korpusów lemieszy usta-
lana jest poprzez zespół drążków (1) oraz czujnik (2). Przednią osią maszyny można
kierować najczęściej autopilotem za pomocą sygnału, który czujnik pozycji korpusu
lemieszy wysyła do komputera (kierowanie korpusem lemieszy). Szczegółowe wyja-
śnienie znajduje się w rozdziale „Kierowanie” (patrz Strona 206).
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6.14.12 Demontaż/montaż prętów ślizgowych

Jak tylko pręty ślizgowe między korpusami lemieszy zatykają się na ciężkim podłożu
resztkami chwastów lub innymi ciałami obcymi, można je w łatwy sposób wyciągnąć
za pomocą szybkodziałających zacisków.

W tym celu należy:
– Za pomocą młotka wybić do góry klin (1) i zdjąć wspornik (2) z prętami ślizgowymi.

W celu osadzenia należy:
– Wspornik prętu ślizgowego (2) nasunąć na łącznik (3) i klin (1) wbić od góry ostroż-

nie i delikatnie młotkiem.

3

1

2
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6.14.13 Ustawienie obrotów walców wyorywacza

Obroty walców wyorywacza

Prędkość walców wyorywacza jeden do cztery można
regulować w dziesięcio-stopniowej skali. W tym celu za
pomocą przełącznika R-Select wybrać funkcję.
Klawisz + = większa prędkość walca wyorywacza
Klawisz - = mniejsza prędkość walca wyorywacza

Jeśli po uzyskaniu stopnia 10 zwolni się przycisk +, a następnie naciśnie go na co naj-
mniej trzy sekundy, to osiągnięty zostanie stopień „Maks“. Stopień „Maks.“ osiąga naj-
wyższą prędkość napędu hydraulicznego.

Aby całkowicie zatrzymać walce wyorywacza, należy najpierw zmniejszyć prędkość
do stopnia 1. Jeśli po osiągnięciu tego stopnia zwolni się przycisk - a następnie naci-
śnie przez kilka sekund, walce wyorywacza zatrzymają się. Na terminalu R-Touch
wyświetli się stopień „STOP“. Kierowca nie może ustawić obrotów 5. i 6. walca wyory-
wacza.

7

6 5 4 3 2 1

(1) Walec wyorywacza 1
(2) Walec wyorywacza 2
(3) Walec wyorywacza 3
(4) Walec wyorywacza 4
(5) Walec wyorywacza 5
(6) Walec wyorywacza 6
(7) Regulator przepływu do regulacji awaryjnej

Regulator przepływu można ustawić za pomocą pokrętła awaryjnego.
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6.14.14 Zmiana kierunku obrotów walców wyorywacza

Jeśli jeden z pięciu walców wyorywacza zostanie zablokowany przez ciało obce, to na
terminalu R-Touch wyświetlany jest następujący sygnał ostrzegawczy: . Jednocze-
śnie włącza się sygnał ostrzegawczy. W takiej sytuacji automatycznie zatrzymuje się
główny napęd wyorywacza i napęd jazdy. Aby usunąć tego rodzaju blokadę, należy
przycisnąć na panelu przycisków III klawisz (30) „Zmiana kierunku obrotów głównego
napędu wyorywacza”.

30

Wał ogławiacza, ślimak liści oraz walec wyorywacza kręcą się do tyłu z zmniejszoną
prędkością tak długo, jak długo naciśnięty jest ten klawisz. Po zwolnieniu tego klawi-
sza, główny napęd wyorywacza przełącza się i obraca się z powrotem automatycznie
do przodu.
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NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Zagrożenie życia przy pracach przy lub pod wyorywaczem.

– Aby usunąć ciała obca należy całkowicie obniżyć wyorywacz, wyłączyć silnik i
zabezpieczyć go przed niezamierzonym włączeniem (zamknąć drzwi kabiny kie-
rowcy, a kluczyki nosić przy sobie, np. w kieszeniach spodni).

– Dopiero teraz można usunąć zakleszczone kamienie.

Poprzez wciśnięcie klawisza (86) układu uruchamiającego poza kabiną kierowcy
główny napęd wyorywacza można włączyć z ziemi (np. w celu kontroli pracy maszyny
po usunięciu awarii). Po 2-krotnym krótkim naciśnięciu tego klawisza, a następnie jego
przytrzymaniu następuje rewersacja tego napędu. Jeśli nie uda nam się usunąć ciał
obcych poprzez zmianę kierunku obrotów napędu, to ciała obce należy usunąć za
pomocą odpowiednich narzędzi (np. młotek).

86

86

Po naciśnięciu klawisza (86) pracują wał ogławiacza – jeżeli jest – ślimak liści i talerz
wyrzutnika liści – wał kopiujący, wszystkie walce wyorywacza, taśma sitowa oraz 1.,
2. i 3. gwiazda sitowa. Dodatkowo dopóki jest wciśnięty ten klawisz, pracuje elewator i
ślimak zasobnika.

Ten klawisz jest aktywny TYLKO wtedy, kiedy fotel kierowcy jest wolny. Dodatkowo
pojazd musi się znajdować w pozycji wyorywania.

Oznacza to:
Taśma rozładowcza rozłożona,
Aktywny jest tryb pracy „Pole”.

WSKAZÓWKA

Po naciśnięciu jednego z klawiszy uruchamiania z ziemi włącza się brzęczyk jazdy do
tyłu, który ostrzega znajdujące się w pobliżu osoby.
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6.14.15 Ustawianie odstępu między 4 a 5 walcem wyorywacza

Aby ustawić odstęp między 4 a 5 walcem wyorywacza, należy postępować w następu-
jący sposób:
– Po prawej/lewej stronie odkręcić dwie śruby z łbem sześciokątnym (1).
– Po prawej/lewej stronie poluzować na wrzecionie (2) nakrętki zabezpieczające i

wrzeciono wykręcić tak, aby osiągnąć odpowiedni odstęp między 4. i 5. walcem
wyorywującym.
Minimalny odstęp: 4. i 5. walec nie mogą się w żadnym wypadku dotykać!

– Ponownie dokręcić po prawej/lewej stronie nakrętki zabezpieczające na wrzecionie
(2).

– Po prawej/lewej stronie dokręcić dwie śruby z łbem sześciokątnym (1).

1

2

1
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6.14.16 Kierunek obrotu gładkiego walca wyorywacza (walec czyszczący)

Kierunek gładkiego walca wyorywacza można również ustawić na panelu sterowania I
za pomocą klawisza (17). Jeśli na krótko wciśniemy klawisz , to zmienia się kieru-
nek obrotów gładkiego walca wyorywacza.

17

Gdy świeci się dioda LED w przycisku, walec wyorywujący kręci się przeciwnym kie-
runku do sąsiadującego walca. W ten sposób uzyskuje się lepsze efekty czyszczenia
z gleby oraz liści (efekt walca czyszczącego).

WSKAZÓWKA

Jednak w przypadku kamienistej gleby prowadzi to do zwiększonego zużycia tych wal-
ców.

Jeśli przed podniesieniem wyorywacza uruchomiony zostanie efekt walca czyszczą-
cego (zmiana kierunku obrotów walców), to przy podniesieniu kierunek obrotu na
chwilę się przełącza. W trakcie tek krótkiej fazy przełączenia miga dioda LED w klawi-
szu.
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6.14.17 Obroty łopaty

Łopata wspomaga przepływ buraków od walców wyorywacza do taśmy sitowej. Od
stopnia 7 taśmy sitowej obroty łopaty są sprzężone z prędkością taśmy sitowej.

Dodatkowe podnoszenie ogławiacza

Ogławiacz ciśnienie droga droga lewa

Prowadnik głębokości stopień

Odstęp między rzędami (mm)

Wychylić bieg walców

Obroty łopaty stopień

Wyrównanie belki dogławiacza

Wyoryw. podnieś + przycisk wielofunkc.

Przystawka

NIE

AUTO

WYŁĄCZ

Ogławiacz ciśnienie droga prawa

4

500

140

130

1

10

WSKAZÓWKA

Od stopnia 7 taśmy sitowej nie można zmniejszyć prędkości łopaty inaczej, niż jest
ona zadana przez taśmę sitową. Wyższe obroty łopaty są możliwe od stopnia 7 taśmy
sitowej wzwyż. Przy niskich obrotach taśmy sitowej (stopień 1-6) obroty łopaty można
ustawić na terminalu R-Touch, w menu „Ustawienia podstawowe”, podmenu "Przy-
stawka” w wierszu „Obroty łopaty stopień”.

6.14.18 Przesuwanie w bok

Boczne przesuwanie ogławiacza i wyorywacza stwarza większy odstęp między przed-
nimi kołami a następnym rzędem buraków. Ta funkcja zapobiega wciskaniu następ-
nego rzędu buraczanego i przedostaniu się do ziemi buraków w szczególności w przy-
padku mokrego podłoża.

UWAGA

Ryzyko uszkodzenia maszyny.

– Ogławiacz i wyrywacz można tylko wtedy przesunąć w bok, jeśli uprzednio zostały
całkowicie podniesione.
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6.14.19 Ręczne przesuwanie w bok

Kompletny ogławiacz i wyorywacz można przesunąć ręcznie w lewo lub w prawo z
fotela kierowcy. W tym celu nacisnąć na panelu przycisków II klawisz „Przesuwanie w
bok w lewo“ lub „Przesuwanie w bok w prawo“.

Przesuwanie wyorywacza na bok w lewo:
Jeśli wciśniemy ten klawisz podczas jazdy przy podniesionym wyorywaczu, to przesu-
nie się on całkiem w lewo. Podczas tej czynność świeci się dioda LED.

Przesuwanie wyorywacza na bok prawo:
Jeśli wciśniemy ten klawisz podczas jazdy przy podniesionym wyorywaczu, to przesu-
nie się on całkiem w prawo. Podczas tej czynność świeci się dioda LED.

WSKAZÓWKA

Jeśli podczas jazdy przy podniesionym wyorywaczu wciśniemy jednocześnie przycisk
„Przesuwanie wyorywacza w bok w prawo” (6) oraz „Przesuwanie wyorywacza w bok
w lewo” (5), to wyorywacz ustawi się pozycji środkowej. Podczas tej czynności świecą
się obie diody LED.
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6.14.20 Automatyczne przesuwanie w bok

Przesuwanie wyorywacza następuje automatycznie pod następującymi warunkami:
Tryb pracy „Pole“.
Pedał jazdy maszyny jest wciśnięty.
Podniesiony wyorywacz.
Wybrano bieg ochronny.

Przesuwanie rozpoczyna się po wstępnym wybraniu przeciwnego biegu ochronnego.

Przykład:
Powyższe warunki są spełnione. Aktywny był bieg ochronny w lewo. Wyorywacz jest
przesunięty w prawo. Teraz aktywowano Jazdę zwrotną. Wyorywacz nie zmienia swo-
jej pozycji.

Następnie wybierany jest wstępnie bieg ochronny 2 w prawo. W tym momencie wyory-
wacz przesuwany jest w lewo.

W niektórych sytuacjach, np. podczas worywania się w zagon, ta funkcja nie jest
pożądana.

Wyłączenie automatycznego przesunięcia bocznego

– Jeśli wstępnie wybrano bieg ochronny „0 w lewo” i „0 w prawo” (pozycja przeory-
wania), automatyczne przesuwanie jest wyłączone.(patrz Strona 197)

.

Pozycja przeorywania:
Jeśli oba przyciski stopnia biegu ochronnego wciśniemy jednocześnie, to obydwa
biegi ochronne ustawią się w pozycji „0”. Wyorywacz ustawia się automatycznie w
pozycji środkowej.
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6.14.21 Ustawienie odległości między rzędami w wyorywaczu PR2h-V

NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Niebezpieczeństwo najcięższych obrażeń spowodowane rozruchem maszyny.

– Przed zmianą ustawień wyłączyć silnik i zabezpieczyć go przed przypadkowym
uruchomieniem (wyciągnąć kluczyk zapłonowy)!

W wyorywaczu PR2h-V można ustawić odległość między rzędami 45 cm lub 50 cm.

Przestawianie wygląda w sposób następujący:
– Podnieść wyorywacz.
– Wyłączyć napęd maszyny i silnik oraz zabezpieczyć przed przypadkowym włącze-

niem (wyciągnąć kluczyk zapłonowy).
– Zawiesić łańcuchy zabezpieczające na wyorywaczu.
– Usunąć większe zanieczyszczenia ze strefy elementów, które chcemy przesunąć.

1

(1) Łańcuch zabezpieczający
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– Ciśnienie zabezpieczania przed kamieniami automatycznie spada przy nastero-
waniu przesuwu korpusów lemieszy (22 i 41, lub 42) przed przesunięciem, dzięki
czemu siłowniki zaciskowe (1) mogą się otworzyć.

1 1 11

11
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– Jeśli odległość między rzędami przestawiana jest z 45 cm na 50 cm, to należy
zdjąć leżący najbardziej na zewnątrz pręt ślizgowy (2) i włożyć do skrzynki narzę-
dziowej.

2

UWAGA

Ryzyko uszkodzenia maszyny.

– Podczas przesuwania należy obserwować poszczególne elementy (wał kopiujący i
korpus lemieszy), aby zapobiec kolizjom.

Celem przesunięcia wału kopiującego (3), korpusów lemieszy (4), napędów wibracyj-
nych (5) i dogławiacza należy postępować następująco:
– Uruchomić silnik.
– Na panelu przycisków II naciskać naprzemiennie klawisz  (22) " Przesuwanie

odstępu między rzędami 45-50" i klawisz  (23) "Przesunięcie wału kopiującego
45-50" i przytrzymać je naciśnięte.

– Naciskając jednocześnie klawisz - (42) zsuwa się wybrane elementy (zmniejszenie
odstępu między rzędami) lub:

– Naciskając jednocześnie klawisz + (41) rozsuwa się wybrane elementy (zwiększa-
nie odstępu między rzędami).

4

5

3

41

42
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2322

– Wyłączyć silnik.
– Z układu przesuwania wału kopiującego usunąć ciśnienie poprzez uruchomienie

przycisków „Przesuwanie wału kopiującego”  (23) z jednoczesnym wciśnię-
ciem przycisków (41) i (42).

– Jeśli odległość między rzędami przestawiona została z 50 cm na 45 cm, to należy
zamontować leżący najbardziej na zewnątrz wspornik pręta ślizgowego i dokręcić
szybkodziałającą dźwignią mocującą.

– Odczepić łańcuchy zabezpieczające na wyorywaczu.
– Uruchomić silnik. Przy włączaniu napędu maszyny ciśnienie zabezpieczania przed

kamieniami ustawi się automatycznie na uprzednio ustawioną wartość.

WSKAZÓWKA

Przed zmianą odstępu między rzędami należy uruchomić nowe zlecenie w menu.
Odstęp między rzędami należy zmieniać tylko wtedy, gdy wskazanie wyoranej
powierzchni na terminalu R-Touch wynosi mniej niż 0,010 ha.

– Na terminalu R-Touch w menu „ustawienia podstawowe“, podmenu „Przystawka“
przestawić odstęp między rzędami poprzez obrócenie pokrętła, w przeciwnym
razie licznik hektarów ustali błędne wartości.

Dodatkowe podnoszenie ogławiacza

Ogławiacz ciśnienie droga droga lewa

Prowadnik głębokości stopień

Odstęp między rzędami (mm)

Wychylić bieg walców

Obroty łopaty stopień

Wyrównanie belki dogławiacza

Wyoryw. podnieś + przycisk wielofunkc.

Przystawka

AUTO

AUTO

BAR

Ogławiacz ciśnienie droga prawa

4

140

140

1

500
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– Na terminalu R-Touch w menu „Ustawienia podstawowe“, podmenu „Przystawka“
Wychylić bieg walców
przy odstępie rzędów 500 mm ustawić na "50OFF",
przy odstępie rzędów 450 mm ustawić na "45ON"
.

Dodatkowe podnoszenie ogławiacza

Ogławiacz ciśnienie droga droga lewa

Prowadnik głębokości stopień

Odstęp między rzędami (mm)

Wychylić bieg walców

Obroty łopaty stopień

Wyrównanie belki dogławiacza

Wyoryw. podnieś + przycisk wielofunkc.

Przystawka

AUTO

AUTO

BAR

Ogławiacz ciśnienie droga prawa

4

140

140

1

500

500
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6.15 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 bezpośred-
nio do przekładni taśmy sitowej.

6.15.1 Ustawianie obrotów taśmy sitowej

Obroty taśma sitowa

W tym celu za pomocą przełącznika R-Select wybrać
funkcję.
Klawisz + = szybszy ruch taśmy sitowej
Klawisz - = wolniejszy ruch taśmy sitowej

Przejściowa rura, która jest umieszczona w miejscu przekazywania z taśmy sitowej do
gwiazdy sitowej, jest również napędzana z przekładni taśmy sitowej i jest sprzężona
z prędkością obrotową i kierunkiem obrotów na napędzie taśmy sitowej.

Ciśnienie w napędzie hydraulicznym taśmy sitowej jest stale kontrolowane i pokazy-
wane na terminalu R-Touch w części kontroli obciążenia (2). W przypadku przekrocze-
nia ustawionej przez kierowcę wartości granicznej (możliwość ustawiania w zakresie
między 50 % i 100 %) na terminalu R-Touch zapala się symbol ostrzegawczy . Jed-
nocześnie włącza się brzęczyk. Ustawianie granicy ostrzegawczej patrz Strona 140.
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2

1

(1) Ręczna regulacja awaryjna obrotów taśmy sitowej

6.15.2 Zmiana kierunku ruchu taśmy sitowej

Jeśli taśma sitowa zostanie zablokowane przez ciało obce, to na terminalu R-Touch
wyświetlany jest następujący sygnał ostrzegawczy . Jednocześnie włącza się brzę-
czyk. W takiej sytuacji automatycznie zatrzymuje się główny napęd wyorywacza i na-
pęd jazdy. Jeśli taśma sitowa się nagle zatrzyma, to przyczyną tego może być m.in.
blokada ostatniego walca wyorywacza lub łopaty.

UWAGA

Kilkakrotna zmiana kierunku ruchu zablokowanej taśmy sitowej powoduje
uszkodzenie paska (czasem nawet jego zerwanie).
Tego rodzaju szkody nie są objęte gwarancją lub rękojmią!

– W przypadku zapchanej taśmy funkcję zmiany kierunku ruchu należy używać bar-
dzo ostrożnie.

Kierunek ruchu taśmy sitowej można zmienić poprzez wciśnięcie przycisku (32)
„Zmiana kierunku ruchu taśmy sitowej” w panelu przycisków III.
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32

Dzięki temu istnieje możliwość łatwiejszego oderwania zanieczyszczeń, które zebrały
się pomiędzy górną a dolną taśmą w przypadku bardzo lepkiej gleby i tym samym lep-
szego ich usunięcia. W tym celu należy przy podniesionym wyorywaczu i opróżnionej
taśmie wcisnąć kilka razy klawisz zmiany kierunku (32).

6.15.3 Uruchamianie taśmy sitowej z ziemi

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

Uruchamianie z ziemi po lewej stronie maszyny

Te klawisze są aktywne TYLKO wtedy, kiedy nie jest zajęty fotel kierowcy. Dodatkowo
maszyna musi się znajdować w pozycji wyorywania.

Oznacza to:
Zasobnik jest rozłożony.
Włączony tryb „Pole”.

WSKAZÓWKA

Po naciśnięciu jednego z klawiszy uruchamiania z ziemi włącza się brzęczyk jazdy do
tyłu, który ostrzega znajdujące się w pobliżu osoby.

Po naciśnięciu tego klawisza taśma sitowa pracuje, dodatkowo kręci się 1.,2. i 3.
gwiazda sitowa. Dodatkowo dopóki jest wciśnięty ten klawisz, pracuje elewator i ślimak
zasobnika. Po 2-krotnym krótkim naciśnięciu tego klawisza, a następnie jego przytrzy-
maniu następuje rewersacja tego napędu.
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6.16 Ustawianie taśmy sitowej – ustawienia odstępu
W przypadku straty buraków na przejściu walca wyorywacza/taśmy sitowej/1. gwiazdy
sitowej należy ustawić odstęp z przodu i z tyłu taśmy sitowej zgodnie z poniższym opi-
sem.

6.16.1 Ustawianie odstępu taśmy sitowej w kierunku wzdłużnym

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

1 2

UWAGA

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

6.16.2 Ustawianie wysokości taśmy sitowej z przodu

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

1
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WSKAZÓWKA

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

4

2 3
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6.16.3 Ustawianie wysokości taśmy sitowej z tyłu

12

3

4

UWAGA

Ryzyko uszkodzenia maszyny.
Odległość między palcami gwiazdy sitowej (3) a taśmą sitową (4) przy uniesionym
wyorywaczu musi być tak duża, aby w żadnym razie części te nie dotykały się.

– W celu ustawienia wysokości taśmy sitowej z tyłu najpierw poluzować obie nakrętki
(2) na drążku gwintowanym (1).

– Następnie na tyle dokręcić nakrętki (2), aby podczas eksploatacji palce gwiazdy
sitowej nie stykały się z taśmą sitową, a palce gwiazdy sitowej z przekładnią taśmy
sitowej.

– Ponownie naprężyć drążek gwintowany po ustawieniu dokręcając w przeciwnym
kierunku obie nakrętki (2).

6.17 Gwiazdy sitowe

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

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

Obroty gwiazd sitowych

W tym celu za pomocą przełącznika R-Select wybrać
funkcję.
Klawisz + = gwiazdy sitowe szybciej
Klawisz - = gwiazdy sitowe wolniej

Zadane obroty gwiazd sitowych 1, 2 i 3 można odczytać na terminalu R-Touch w wy-
świetlonym na nim polu Droga czyszczenia (1), (2), (3) i w wyświetlonym polu wyboru
(4).

2

1

3
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4

Obroty gwiazd sitowych

Regulacja gwiazd sitowych pojedynczo
Jeżeli natomiast po dojściu do stopnia oczyszczania 10 zostanie najpierw puszczony
klawisz +, a następnie ponownie wciśnięty na kilka sekund, to na terminalu pojawia
się stopień „Man“. W tym stopniu kierowca może ustawiać obroty każdej z gwiazd sito-
wych osobno.

W stopniu oczyszczania ”Man” na terminalu R-Touch pojawia się w polu wyboru (4)
niebieski pasek wyboru. Za pomocą pokrętła na przełączniku R-Select wybrać pożą-
daną gwiazdę sitową, po naciśnięciu pokrętła pasek wyboru fokus przeskakuje do
gwiazdy sitowej. Ponownie nacisnąć pokrętło, aby zmienić ustawione obroty. Potwier-
dzić ustawienie obrotów naciskając pokrętło.

Obroty gwiazd sitowych

4

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

Ciśnienie w napędzie hydraulicznym gwiazd sitowych jest stale kontrolowane i pokazy-
wane na terminalu R-Touch w części kontroli obciążenia. W przypadku przekroczenia
ustawionej przez kierowcę wartości granicznej (2) (możliwość ustawiania w zakresie
między 50 % i 100 % ciśnienia napędowego) na terminalu R-Touch zapala się symbol
ostrzegawczy . Jednocześnie włącza się brzęczyk. Ustawianie granicy ostrzegaw-
czej jest opisane na stronie 140.

Automatyczne dopasowanie obrotów
Układ automatycznego dopasowywania prędkości obrotowej zwiększa prędkość obro-
tową gwiazd sitowych, jeżeli wartość ciśnienia gwiazd sitowych na bargrafie (3) będzie
niższa o 20 % od wartości granicznej (2). Zwiększenie obrotów jest pokazywane
optycznie na bargrafie (1) automatycznego dopasowywania obrotów. Jeżeli układ
automatyczny ma szybciej dopasować obroty, to należy ustawić niższą wartość gra-
niczną ostrzegawczą (2). Jeżeli układ automatyczny ma wolniej dopasować obroty, to
należy ustawić wyższą wartość graniczną ostrzegawczą (2).

WSKAZÓWKA

Jeżeli układ automatycznego dopasowywania będzie stale pokazywał wartość mak-
symalną, to należy wybrać wyższy stopień oczyszczania lub zmniejszyć prędkość
wyorywania.

3

1

2

(1) Wykres paskowy bargraf Automatyczne dopasowanie obrotów
(2) Granica ostrzegawcza
(3) Wykres paskowy bargraf Ciśnienie napędu gwiazdy sitowej

Rozpoznawanie zakleszczonych kamieni
Jeśli gwiazda sitowa zablokuje się nagle i gwałtownie, to automatycznie wyłączą się
wszystkie załączone napędy oraz napęd jezdny. Na terminalu R-Touch pojawi się
ostrzeżenie o tym, która gwiazda sitowa jest zablokowana. . Jednocześnie
włącza się brzęczyk.

W ten sposób można zacząć wyszukiwanie usterek od razu we właściwej gwieździe
sitowej.
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6.17.3 Włączanie gwiazd sitowych z ziemi

Uruchamianie gwiazd sitowych z ziemi po lewej stronie maszyny.

Te klawisze są aktywne TYLKO wtedy, kiedy nie jest zajęty fotel kierowcy. Dodatkowo
maszyna musi się znajdować w pozycji wyorywania.

Oznacza to:
Taśma rozładowcza rozłożona.
Włączony tryb „Pole”.

WSKAZÓWKA

Po naciśnięciu jednego z klawiszy uruchamiania z ziemi włącza się brzęczyk jazdy do
tyłu, który ostrzega znajdujące się w pobliżu osoby.

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

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

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

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

Wysokość rusztów

W tym celu za pomocą przełącznika R-Select wybrać
funkcję.
Przycisk + = ruszty prowadzące wyżej
Przycisk - = ruszty prowadzące niżej

Ruszty zewnętrzne każdej gwiazdy sitowej umocowane są na ramie z rury okrągłej i
stanowią dzięki temu jedną przesuwalną na wysokość jednostkę. Każda z tych 3 jed-
nostek może być indywidualnie ustawiana na wysokość. Zmienia się przy tym odstęp
do palców gwiazdy. Ustawić możliwie jak największą wysokość (odstęp między rusz-
tem a palcami gwiazdy sitowej) rusztów prowadzących.
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Zadaną wysokość rusztów prowadzących można odczytać w wyświetlonym na polu
Droga czyszczenia (1), (2), (3) lub w wyświetlonym polu wyboru (4).

1

2

3

4

Wysokość rusztów

WSKAZÓWKA

Za duży odstęp pomiędzy gwiazdami sitowymi a rusztami prowadzącymi skutkuje
gubieniem małych buraków!
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Celem regulacji wysokości rusztów stoją do dyspozycji dwie możliwości.

Jednoczesna regulacja rusztów wszystkich 3 gwiazd.
Jeśli w polu wyboru (4) nie jest aktywna żadna gwiazda sitowa (żadne z pól nie jest
"niebieskie"), po przyciśnięciu przycisku + lub przycisku - ustawiają się wszystkie
ruszty o jedną jednostkę wyżej lub niżej. Jeśli jakiś ruszt , gdy przedtem wszystkie
ruszty nie miały tej samej wysokości, był w swoim skrajnym położeniu u dołu lub u
góry, to wszystkie pozostałe ruszty poruszają się pomimo to dalej w pożądanym kie-
runku. Maszyna nie zapomina pierwotnej różnicy ich wysokości, przy regulacji w prze-
ciwnym kierunku różnica ta zostanie ponownie odtworzona.

Oddzielna regulacja rusztów prowadzących pojedynczej gwiazdy sitowej.
Dotknąć w polu wyboru (4) gwiazdy sitowej, której ruszt chcemy przestawić. Aktywo-
wany w ten sposób ruszt zmienia kolor na niebieski. Po każdym przycisku na klawisz
+ lub klawisz - zmienia się wysokość rusztu prowadzącego wybranej gwiazdy sitowej
o jedną jednostką w górą lub w dół. Aby z tego trybu powrócić do jednoczesnej regu-
lacji wszystkich rusztów, należy nacisnąć przycisk WSTECZ lub na polu wyboru (4)
aktywować pole WSTECZ (6) obracając pokrętłem lub dotykając je.

4

Wysokość rusztów

6

5

(5) RESET - Pole przełączeń
(6) WSTECZ - Pole przełączeń

WSKAZÓWKA

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

7

7

7

7

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

8
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6.17.5 Zgarniacz

W gwiazdach sitowych znajdują się zabieraki. Wspomagają one funkcję transportową
gwiazdy sitowej. W pierwszej gwieździe sitowej zostały dokręcone elementy zgarnia-
jące (tylko przed rokiem produkcji 2017). Aby podczas transportu buraki były chro-
nione, można je w przypadku równego podłoża i bardzo lekkiej gleby wymontować.
W przypadku bardzo dużych buraków lub dużego nachylenia podłoża sensownym roz-
wiązaniem może być zwiększenie ilości zgarniaczy do 4 sztuk. Zasadniczo należy pra-
cować tylko z 2 lub 4 zgarniaczami, aby zapobiec szkodom powstałym w wyniku nie-
wyważenia.

1

(1) Popychacz buraków (mieszak -
opcja)

2

(2) Zgarniacz przy 1 gwieździe
(tylko przed rokiem produkcji
2017)

Kuty wygięty palec gwiazdy

Jeśli jeden z palców złamie się to proszę przed montażem nowego palca policzyć ile
jest jeszcze palców wygiętych.

1. gwiazda: 6 wygiętych palców gwiazdy

2. gwiazda: 4 wygięte palce gwiazdy

3. gwiazda: 4 wygięte palce gwiazdy
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6.17.6 Palce sprężynowe (opcja)

21

(1) Zaciski szybkodziałające
(2) Pręt ślizgowy

Firma ROPA posiada w swojej ofercie wyposażenia dodatkowego specjalne palce
sprężynowe, które przeznaczone są do bardzo lepkich gleb i służą do silnego oczysz-
czania buraków.

Aby chronić buraki przy lekkich glebach, można w obrębie palców sprężynowych
zamontować dodatkowy pręt ślizgowy.

WSKAZÓWKA

Jeśli ten pręt zostanie ustawiony w głębszej pozycji, czyszczenie buraków jest mniej
agresywne.

Jeśli po poluzowaniu zacisków szybkodziałających pręt ślizgowy zostanie usunięty, to
czyszczenie będzie znacznie bardziej agresywne.
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6.17.7 Listwa zgarniająca

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

1

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

1

(1) Elewator pierścieniowy

2

(2) Koło napędowe lewe tylne

6.18.1 Rozkładanie/składanie elewatora

Elewator doprowadzany jest do pozycji transportowej lub roboczej z kabiny kierowcy.
Wraz z elewatorem składają się wszystkie boczne i tylna kratownica zasobnika.

UWAGA

Ryzyko uszkodzenia maszyny.
Przy rozkładaniu i składaniu elewatora dojść może do kolizji poszczególnych ele-
mentów maszyny i tym samym do poważnych uszkodzeń w maszynie. Koniecznie
zwrócić uwagę na kolejność czynności przy rozkładaniu i składaniu zasobnika! (patrz
Strona 307)

Rozkładanie/składanie elewatora

W tym celu za pomocą przełącznika R-
Select wybrać funkcję.
Klawisz + = rozłóż
Klawisz - = złóż
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1

1

(1) Siłownik podporowy

Zasadniczo do wyorywania elewator należy rozłożyć do oporu. W takiej sytuacji ele-
wator jest unieruchomiony w najwyższej pozycji za pomocą obu siłowników podporo-
wych (1). Oba siłowniki podporowe są zasilane przez napęd elewatora i zawsze po
włączeniu napędu wysuwane do oporu.

UWAGA

Elewator można podnosić i obniżać tylko wtedy, gdy nie znajdują się w nim żadne
buraki. Jeśli elewator jest zapchany lub z jakiegoś innego powodu znajdują się w nim
buraki, a zostanie mimo to podniesiony, to wahacz elewatora ulegnie poważnym
uszkodzeniom. Tego rodzaju szkody powstałe wskutek niedbalstwa nie podlegają ani
gwarancji ani nie są naprawiane w ramach świadczeń pogwarancyjnych.
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6.18.2 Ustawianie obrotów elewatora

Obroty elewatora można ustawić z fotela kierowcy.

Elewator stopień

W tym celu za pomocą przełącznika R-Select wybrać
funkcję.
Klawisz + = Elewator szybciej
Klawisz - = Elewator szybciej

Podczas zmiany obrotów elewatora automatycznie zmienia się obroty ślimaka zasob-
nika, synchronicznie do obrotów elewatora.

W normalnych warunkach wyorywania poziom 5 elewatora jest prawie zawsze usta-
wieniem optymalnym.

6.18.3 Kontrola elewatora

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

Bliższe informacje patrz Strona 140.

Jeśli elewator zablokuje się nagle i gwałtownie, to automatycznie wyłączą się wszyst-
kie załączone napędy oraz napęd jezdny. Na terminalu R-Touch wyświetla się symbol
ostrzegawczy  i rozbrzmiewa brzęczyk.
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6.19 Zasobnik

Zasobnik służy wyłącznie do pośredniego przechowywania wyorywanych buraków
cukrowych, w którym znajdują się one do momentu złożenia ich na skraju pola na
odpowiednim kopcu. W przypadku bardzo długich rzędów buraki mogą być przerzu-
cane 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 sil-
nika wysokoprężnego. Silnik nie można być uruchomiony, kiedy drzwi zasobnika są
otwarte.

NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Nigdy nie wchodzić do wnętrza zasobnika przy pracującym silniku. Bardzo
poważne zagrożenie życia przez ewentualnie pracujące podłogi.

– Podczas prac w zasobniku silnik należy wyłączyć i zabezpieczyć przed przypadko-
wym uruchomieniem (np. wyciągnąć kluczyk ze stacyjki i przechowywać go w miej-
scu niedostępnym dla innych, np. w kieszeni spodni).

– Pod żadnym pozorem nie wolno mostkować wyłączników bezpieczeństwa lub też w
żaden inny sposób ograniczać ich działania.

W zasobniku znajduje się ślimak zasobnika. Za pomocą tego ślimaka transportowego
następuje równomierne rozprowadzenie buraków cukrowych w zasobniku. Ślimak
zasobnika można obniżyć lub podnieść osobno z przodu i z tyłu. Ślimak zasobnika
transportuje buraki najpierw do tyłu.

W trakcie jazdy po drodze ślimak jest opuszczony, elewator pierścieniowy złożony,
ramiona zasobnika są złożone, taśma wyładowcza znajduje się w pozycji pionowej i
części przegubowe taśmy wyładowczej są złożone.

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

Po rozłożeniu elewatora należy rozłożyć do góry obydwa ramiona łączące zasobnika.
Ramiona zasobnika łączą lewą i prawą ścianę zasobnika i podwyższają tym samym
stabilność całego zasobnika. Dodatkowo rozkłada się ściana przednia zasobnika do
góry.

UWAGA

Ryzyko uszkodzenia maszyny.
Przy rozkładaniu i składaniu ramion zasobnika dojść może do kolizji poszczególnych
elementów maszyny i tym samym do poważnych uszkodzeń w maszynie. Koniecznie
zwrócić uwagę na kolejność czynności przy rozkładaniu i składaniu zasobnika! (patrz
Strona 307)

Ramiona zasobnika + rozkładanie przedniej ściany
zasobnika

W tym celu za pomocą przełącznika R-Select wybrać
funkcję.
Klawisz + = rozłożenie ramion zasobnika (pozycja robo-
cza)
Klawisz - złożenie ramion zasobnika (pozycja transpor-
towa)

2

2

(2) Ramiona zasobnika
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6.19.2 Rozkładanie/składanie części przegubowych taśmy wyładowczej

Przed obniżeniem taśmy wyładowczej należy najpierw rozłożyć obie części przegu-
bowe taśmy wyładowczej.

UWAGA

Ryzyko uszkodzenia maszyny.
Przy rozkładaniu i składaniu części przegubowych taśmy wyładowczej dojść może do
kolizji poszczególnych elementów maszyny i tym samym do poważnych uszkodzeń w
maszynie. Koniecznie zwrócić uwagę na kolejność czynności przy rozkładaniu i skła-
daniu zasobnika! (patrz Strona 307)

Rozkładanie/składanie części przegubowych taśmy wyła-
dowczej

W tym celu za pomocą przełącznika R-Select wybrać
funkcję.
Klawisz + = rozłożyć części przegubowe taśmy wyładow-
czej (pozycja robocza)
Klawisz - złożyć części przegubowe taśmy wyładowczej
(pozycja transportowa)

WSKAZÓWKA

Jeśli przyciskiem (54) "Opróżnianie zasobnika koniec" złoży się taśmę wyładowczą w
trakcie wyorywania, to części przegubowe taśmy wyładowczej chowają się prawie cał-
kowicie w obrys maszyny. Podczas opuszczania taśmy wyładowczej część przegu-
bowa 1 taśmy wyładowczej postawi się na wprost i część przegubowa 2 taśmy wyła-
dowczej przestawi się do pozycji, którą miała przy ostatnim podnoszeniu całej taśmy
wyładowczej.

Część przegubowa 1 i 2 w pozycji Część przegubowa 1 i 2 w pozycji
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wyorywania transportowej
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6.19.3 Podnoszenie/opuszczanie ślimaka zasobnika

Ślimak zasobnika można podnieść i obniżyć z fotela kierowcy.

UWAGA

Ryzyko uszkodzenia maszyny.
Przy rozkładaniu i składaniu ślimaka zasobnika dojść może do kolizji poszczególnych
elementów maszyny i tym samym do poważnych uszkodzeń w maszynie. Koniecznie
zwrócić uwagę na kolejność czynności przy rozkładaniu i składaniu zasobnika! (patrz
Strona 307)

Podnoszenie opuszczanie ślimaka
zasobnika tylko z przodu

Podnoszenie opuszczanie ślimaka
zasobnika tylko z tyłu

Podnoszenie opuszczanie ślimaka
zasobnika z przodu i z tyłu

W tym celu za pomocą przełącznika R-
Select wybrać funkcję.
Klawisz + = podnoszenie ślimaka zasob-
nika
Klawisz - = opuszczanie ślimaka zasob-
nika
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6.19.4 Zmiana kierunku obrotów ślimaka zasobnika

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

1

1

(1) Czujnik ultradźwiękowy z przodu

2

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

Zasobnik

Opóźnienie ślimak zasobnika (sek)

Wyładunek obroty silnika kopiec

Wyładunek obroty silnika wyorywanie

Stopień wyładunku 2 prędkość %

Opóźnienie Start stopień wyładunku 4

Stopień wyładunku 4 prędkość %

Opóźnienie Start stopień wyładunku 5

Taśma wyładowcza nadbieg (sek)

Stopień wyrz. liści przy przeład.

2

850

1300

50

1

70

7

3

WYŁĄCZ

2

Czas opóźnienia jest niezbędny do tego, aby całkowicie zapełnić tylną część zasob-
nika. Jeśli przełączy się kierunek transportu ślimaka zasobnika do przodu, kierowca
zostanie o tym poinformowany przez trzykrotne pikanie. Gdy ślimak zasobnika prze-
łączy się na pracę do przodu, na terminalu R-Touch wyświetli się wartość napełnie-
nia zasobnika między 80 % i 100 %. Jak tylko zasobnik jest prawie pełny (wskaźnik
98 %), kierowca zostanie o tym poinformowany poprzez sześciokrotne pikanie. Wtedy
należy wyłączyć napęd maszyny.

UWAGA

Po całkowitym napełnieniu zasobnika elewator nie jest w stanie przekazywać zebra-
nych buraków do ślimaka. Następuje przeciążenie napędu. Taśma elewatora zatyka
się i zostaje w sposób wymuszony zablokowana.
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6.19.5 Ręczna zmiana kierunku obrotów ślimaka zasobnika

W razie potrzeby kierunek obrotów ślimaka zasobnika można przełączać ręcznie.
W przypadku ręcznego przełączania kierunku transportowania ślimaka zasobnika
układ automatyczny jest nieczynny. Kierunek transportowania pokazywany jest na R-
Touch, jeśli jest on ustawiony ręcznie w taki sposób, że jest napełniana tylna część
zasobnika, to rozbrzmiewający co 5 sek. sygnał 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 na R-Touch pojawi się wskazówka i zabrzmi sygnał ostrzegaw-
czy. Uważny kierowca powinien przełączyć kierunek transportowania, zanim buraki
wypadną z zasobnika.

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

Ślimak zasobnika ręcznie do tyłu

Ślimak zasobnika ręcznie do przodu

16

W przypadku 1-krotnego naciśnięcia klawisza  nastąpi ręczne przełączenie kie-
runku obrotu ślimaka zasobnika.

W przypadku ponownego naciśnięcia klawisza  następuje ponowna zmiana kie-
runku obrotów ślimaka.
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Powrót do automatycznego sterowania kierunku obrotów polega na naciśnięciu klawi-
sza  na elemencie obsługi do opróżniania zasobnika.

Jeśli zasobnik jest już pełny, podczas normalnego wyłączania napędu maszyny, może
zostać przepełniony przez buraki znajdujące się jeszcze w pozostałym torze buraków.
Jednocześnie część buraków może spaść z zasobnika na pole.

Aby tego uniknąć, napęd maszyny można zatrzymać przy pomocy układu szybkiego
odłączania.

Szybkie odłączenie odbywa się następująco:
– Gdy lemiesz wyorujący znajduje się jeszcze w podłożu, nacisnąć na joysticku żółty

klawisz (6) „Odłączanie napędu maszyny”.

6
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6.19.6 Rozkładanie/składanie maszyny za pomocą automatyki składania

Za pomocą automatyki składania ustawia się zasobnik w położeniu wyorywania lub
położeniu transportowym.

OSTRZEŻENIE

Ryzyko bardzo poważnych obrażeń.

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

Automatyka składania wykonuje przy rozkładaniu następujące ruchy maszyny:

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

Automatykę składania uruchamia się naciskając przycisk Serwis (24) i jednocze-
śnie przełączając rocker analogowy (40) na zewnątrz do położenia wyorywania i na
wewnątrz do położenia transportowego.

24

40

UWAGA

Przed złożeniem zasobnika do pozycji transportowej należy go całkowicie opróżnić!

Automatyka składania wykonuje przy rozkładaniu następujące ruchy maszyny:

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

– Sprawdzić poprzez kontrolę wzrokową, czy maszyna faktycznie znajduje się w
pozycji transportowej. W przeciwnym razie ręcznie ustawić maszynę ręcznie do
pozycji transportowej.

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

Jeśli automatyka składania nie funkcjonuje z powodu usterki technicznej, to można
krok po kroku "ręcznie" złożyć zasobnik do pozycji wyorywania lub do pozycji trans-
portowej.

OSTRZEŻENIE

Ryzyko bardzo poważnych obrażeń.

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

Celem rozłożenia proszę wykonać po kolei następujące funkcje:
1. Rozkładanie elewatora, wszystkich bocznych i tylnej kratownicy zasobnika. (patrz
Strona 294)

2. Rozłożenie ramion i przedniej ściany zasobnika. (patrz Strona 298)
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3. Rozłożenie części przegubowych taśmy wyładowczej. (patrz Strona 299)

4. Podnoszenie ślimaka zasobnika z przodu i z tyłu. (patrz Strona 301)

Zasobnik jest całkowicie rozłożony do pozycji wyorywania.
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UWAGA

Przed złożeniem zasobnika do pozycji transportowej należy go całkowicie opróżnić!

Celem złożenia proszę wykonać po kolei następujące czynności:
1. Ślimak zasobnika opuścić z przodu i z tyłu. (patrz Strona 301)

2. Złożyć części przegubowe taśmy wyładowczej. (patrz Strona 299)
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3. Złożyć ramię zasobnika i przednią ścianę zasobnika. (patrz Strona 298)

4. Złożyć elewator, wszystkie boczne i tylną kratownicę zasobnika. (patrz Strona 294)

Zasobnik jest całkowicie złożony do pozycji transportowej.

– Sprawdzić poprzez kontrolę wzrokową, czy maszyna faktycznie znajduje się w
pozycji transportowej.

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

W celu opróżnienia zasobnika wzdłużna i poprzeczna podłoga zgarniająca transpor-
tuje buraki przez walec czyszczący do taśmy wyładowczej. Walec czyszczący dodat-
kowo oczyszcza buraki.

Taśma wyładowcza transportuje buraki z zasobnika na jadący obok pojazd lub na
kopiec.

Całkowite opróżnianie zasobnika ustawia się na panelu obsługi opróżnianie zasobnika
umieszczonym w lewym podłokietniku fotelu kierowcy.

2

6

1

4

(1) Taśma wyładowcza
(2) Podłoga zgarniająca poprzeczna
(4) Podłoga zgarniająca wzdłużna
(6) Walec czyszczący
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45

51

50

47

46

52

53

54

48

55

49

Element obsługi opróżniania zasobnika

(50) Ręczne podnoszenie taśmy wyładowczej
Za pomocą tego klawisza unosi się taśmę wyładowczą. Jeśli naciśnie się go dłużej niż
przez 2 Sek., będzie słychać pikanie i taśma wyładowcza przestawi się automatycznie
w położenie wyorywania.
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1

2

56

Dodatkowo poza klawiszem  nacisnąć przycisk wielofunkcyjny (56) na elemencie
obsługi taśmy wyładowczej, rozłożyć część przegubową taśmy wyładowczej 2 (2) do
góry.

(51) Ręczne opuszczanie taśmy wyładowczej
Tak, jak długo jest wciśnięty ten klawisz, tak długo następuje opuszczanie taśmy wyła-
dowczej.

WSKAZÓWKA

Klawisz (51) jest aktywny tylko wtedy, gdy część przegubowa 1 (1) taśmy wyładowczej
jest całkowicie rozłożona do pozycji roboczej.

56

Dodatkowo poza klawiszem  nacisnąć przycisk wielofunkcyjny (56) na elemencie
obsługi taśmy wyładowczej, rozłożyć część przegubową taśmy wyładowczej 2 (2) w
dół.
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(52) Wysokość taśmy wyładowczej 1
Po krótkim naciśnięciu tego klawisza taśma wyładowcza podnosi się automatycznie do
wysokości, która jest chwilowo zapisana pod tym klawiszem. Podczas gdy taśma wyła-
dowcza ustawia się na zapisanej wysokości, miga dioda LED w klawiszu . Gdy
zapisana wysokość taśmy wyładowczej zostanie uzyskana, dioda LED świeci się stale.

Zapisywanie do pamięci wysokości taśmy rozładowczej:
Ręczne ustawianie wysokości: W tym celu nacisnąć klawisz „Podnoszenie taśmy
wyładowczej„ (50) lub „Opuszczanie taśmy wyładowczej„ (51) i trzymać go wciśniętym
aż do momentu osiągnięcia przez taśmę wyładowczą żądanej wysokości. Przez dłuż-
sze naciśnięcie (ok. 5 sekund) przycisku Wysokość taśmy wyładowczej 1 (52) zapi-
suje się aktualną wysokość taśmy wyładowczej na klawiszu . Zakończony sukce-
sem zapis potwierdzony zostanie przez sygnał wskazówkę. W ten sposób na tym kla-
wiszu będzie zapisana aktualna wysokość taśmy wyładowczej i to do momentu, gdy
nie zapisze się na nim nowej wysokości taśmy wyładowczej.

Na terminalu R-Touch widać aktualną wysokość taśmy wyładowczej w % oraz zapi-
sane wysokości taśmy wyładowczej 1 i 2.

(53) Wysokość taśmy wyładowczej 2
Po naciśnięciu tego klawisza taśma wyładowcza podnosi się automatycznie do wyso-
kości, która jest chwilowo zapisana pod tym klawiszem. Zapisywanie do pamięci wyso-
kości taśmy wyładowczej jest zgodne z opisem wysokości taśmy wyładowczej 1.

(55) Wyświetlacz
Na wyświetlaczu (55) pokazywana jest aktualna szybkość opróżniania zasobnika w %
(pionowe belki świecące zsynchronizowane są z wskaźnikiem %). Im więcej pasków
świetlnych widać, tym wyższa jest aktualna szybkość opróżniania zasobnika.

Wskaźnik aktywnego stopnia opróżniania zasobnika

Nad nim dla stopnia 2 i 4 ustawiona prędkość w %.

Wskaźnik pozycji układu kierowania tylnej osi
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(49) Zatrzymanie STOP opróżniania zasobnika
Naciśnięcie tego klawisza zatrzymuje opróżnianie zasobnika i wyłącza natychmiast
taśmę wyładowczą i wszystkie podłogi zgarniające. Prędkość opróżniania zasobnika,
która jest aktywna podczas naciskania klawisza , jest zapisywana w pamięci
(patrz opis Przycisk 46).

1 2 + 3

4

+

5

Stopień 0: zastój

Stopień 0 miga: stopień wstępny taśmy wyładowczej, taśmę wyładowczą wprawić
powoli w ruch pokrętłem.

Stopień 1: taśma wyładowcza pracuje.

Stopień 2: taśma wyładowcza pracuje, dodatkowo pracuje poprzeczna podłoga zgar-
niająca na ustawionych obrotach.

Stopień 3: taśma wyładowcza pracuje, dodatkowo pracuje szybko poprzeczna pod-
łoga zgarniająca.

Stopień 4: taśma wyładowcza pracuje, dodatkowo pracuje szybko poprzeczna pod-
łoga zgarniająca i podłoga zgarniająca wzdłuż na ustawionych obrotach.

Stopień 5: taśma wyładowcza pracuje, dodatkowo podłoga poprzeczna pracuje
szybko i podłoga wzdłużna w biegu szybkim.

(45) Pokrętło
Za pomocą pokrętła (45) steruje się bezstopniowo prędkość opróżniania zasobnika
(taśma wyładowcza + podłogi zgarniające).

WSKAZÓWKA

Prędkość podłóg zgarniających jest powiązana z prędkością taśmy wyładowczej. Jeśli
za pomocą tego pokrętła zmieni się prędkość taśmy wyładowczej, przy ustawieniu
podłogi zgarniającej w stopniu 3 oraz w stopniu 5 zmienia się tak samo prędkość pod-
łóg.
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(46) Opróżnianie zasobnika +
Poprzez naciśnięcie tego klawisza zmienia się stopniowo stopień opróżniania zasob-
nika od poziomu 0 do 5. Po naciśnięciu 2 razy tego klawisza  (46) następuje uru-
chomienie opróżniania zasobnika z zapisaną w pamięci prędkością ostatniego opróż-
niania.

(47) Opróżnianie zasobnika -
Tym klawiszem zmienia się krokowo stopień opróżniania zasobnika od 5 w kierunku 0.

Ustawienie stopnia 2, ustawienie obrotów podłogi zgarniającej.

Prędkość podłogi poprzecznej można płynnie ustawiać bezstopniowo pokrętłem (45).
W tym celu nacisnąć w stopniu wyładunku 2 na guzik na pokrętle i jednocześnie je
kręcić. Przy naciśniętym pokrętle pasek świetlny na wyświetlaczu (55) zmienia się i
pokazuje w tym przypadku ustawioną prędkość podłogi poprzecznej.

Alternatywnie dla naciskania i kręcenia pokrętła istnieje 2. możliwość zmiany prędkości
rozładunku stopień 2:

Prędkość tą można również zmienić w menu „Ustawienia podstawowe“ podmenu
„Zasobnik“ w linijce "Stopień rozładunku 2 prędkość %".

Zasobnik

Opóźnienie ślimak zasobnika (sek)

Wyładunek obroty silnika kopiec

Wyładunek obroty silnika wyorywanie

Stopień wyładunku 2 prędkość %

Opóźnienie Start stopień wyładunku 4

Stopień wyładunku 4 prędkość %

Opóźnienie Start stopień wyładunku 5

Taśma wyładowcza nadbieg (sek)

Stopień wyrz. liści przy przeład.

2

850

1300

50

1

70

7

3

5

50
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Ustawienie stopnia 4, ustawienie obrotów podłogi zgarniającej wzdłuż.

Prędkość podłogi wzdłużnej można płynnie ustawiać płynnie pokrętłem (45). W tym
celu nacisnąć w stopniu wyładunku 4 na guzik na pokrętle i jednocześnie je kręcić.
Przy naciśniętym pokrętle pasek świetlny na wyświetlaczu (55) zmienia się i pokazuje
w tym przypadku ustawioną prędkość podłogi podłużnej.

Alternatywnie dla naciskania i kręcenia pokrętła istnieje 2. możliwość zmiany prędko-
ści rozładunku stopień 4:

Prędkość tą można również zmienić w menu „Ustawienia podstawowe“ podmenu
„Zasobnik“ w linijce "Stopień rozładunku 4 prędkość %".

Zasobnik

Opóźnienie ślimak zasobnika (sek)

Wyładunek obroty silnika kopiec

Wyładunek obroty silnika wyorywanie

Stopień wyładunku 2 prędkość %

Opóźnienie Start stopień wyładunku 4

Stopień wyładunku 4 prędkość %

Opóźnienie Start stopień wyładunku 5

Taśma wyładowcza nadbieg (sek)

Stopień wyrz. liści przy przeład.

2

850

1300

50

1

70

7

3

5

70

(48) Automatyczne opróżnianie zasobnika
Po naciśnięciu tego klawisza następuje uruchomienie automatycznego opróżniania
zasobnika. Jednocześnie system ustawia stopnie od jednego do pięciu dla opróżniania
zasobnika bez interwencji kierowcy. Prędkość można ustawiać pokrętłem (45).

Istnieje również możliwość wywierania wpływu na dołączenie stopnia 4 (rozruch pod-
łogi wzdłużnej). Ustawienie standardowe wynosi w tym przypadku 1, jeśli żądane jest
późniejsze dołączenie 4 stopnia, kręcić należy w kierunku wyższej wartości.

Zasobnik

Opóźnienie ślimak zasobnika (sek)

Wyładunek obroty silnika kopiec

Wyładunek obroty silnika wyorywanie

Stopień wyładunku 2 prędkość %

Opóźnienie Start stopień wyładunku 4

Stopień wyładunku 4 prędkość %

Opóźnienie Start stopień wyładunku 5

Taśma wyładowcza nadbieg (sek)

Stopień wyrz. liści przy przeład.

2

850

1300

50

1

70

7

3

5

1
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Jeśli automatyka przełącza ciągle w krótkich odstępach czasu między stopniem 4 i
5 (podłoga wzdłużna bieg szybki), oznacza to, że w menu "Ustawienia podstawowe"
podmenu "Zasobnik" w linijce "Opóźnienie Start stopień wyładunku 5" ustawiona jest
zbyt niska wartość. W takich przypadkach zalecamy ustawić wyższą wartość. Dzięki
temu automatyka przełączy się później na stopień 5. Jeśli automatyka za późno prze-
łączy się ze stopnia 4 na 5, należy ustawić tutaj niższą wartość.

Zasobnik

Opóźnienie ślimak zasobnika (sek)

Wyładunek obroty silnika kopiec

Wyładunek obroty silnika wyorywanie

Stopień wyładunku 2 prędkość %

Opóźnienie Start stopień wyładunku 4

Stopień wyładunku 4 prędkość %

Opóźnienie Start stopień wyładunku 5

Taśma wyładowcza nadbieg (sek)

Stopień wyrz. liści przy przeład.

2

850

1300

50

1

70

7

3

5

7

(54) Opróżnianie zasobnika - koniec 
Tym klawiszem WYŁĄCZA się opróżnianie zasobnika. Podłogi zgarniające zatrzymują
się od razu, taśma wyładowcza pracuje aż do opróżnienia i składa się w położenie
wyorywania.

Czas, w którym taśma wyładowcza biegnie swobodnie ustawić można w menu "Usta-
wienia podstawowe", podmenu "Zasobnik" w linijce "Taśma wyładowcza nadbieg".
Jeśli ustawi się wyższą wartość to taśma wyładowcza biegnie swobodnie przez dłuż-
szy czas.

Zasobnik

Opóźnienie ślimak zasobnika (sek)

Wyładunek obroty silnika kopiec

Wyładunek obroty silnika wyorywanie

Stopień wyładunku 2 prędkość %

Opóźnienie Start stopień wyładunku 4

Stopień wyładunku 4 prędkość %

Opóźnienie Start stopień wyładunku 5

Taśma wyładowcza nadbieg (sek)

Stopień wyrz. liści przy przeład.

2

850

1300

50

1

70

7

3

WYŁĄCZ

3
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6.20.2 Ustawianie obrotów wyładowywania

Kiedy podczas opróżniania zasobnika napęd maszyny jest wyłączony, to prędkość
obrotowa silnika wysokoprężnego jest automatycznie ustawiana na 850 min-1. Jeżeli
jednak będzie potrzebna inna prędkość obrotowa, to można ją ustawić w menu „Usta-
wienia podstawowe”, podmenu „Zasobnik”, w wierszu „Wyładunek obroty silnika
kopiec”.

Zasobnik

Opóźnienie ślimak zasobnika (sek)

Wyładunek obroty silnika kopiec

Wyładunek obroty silnika wyorywanie

Stopień wyładunku 2 prędkość %

Opóźnienie Start stopień wyładunku 4

Stopień wyładunku 4 prędkość %

Opóźnienie Start stopień wyładunku 5

Taśma wyładowcza nadbieg (sek)

Stopień wyrz. liści przy przeład.

2

850

1300

50

1

70

7

3

5

850

Jeśli zasobnik opróżniany będzie bezpośrednio na jadący obok pojazd to obroty sil-
nika wysokoprężnego ustawią się automatycznie na 1300 min-1 . Jeżeli jednak będzie
potrzebna inna prędkość obrotowa, to można ją ustawić w menu „Ustawienia podsta-
wowe”, podmenu „Zasobnik”, w wierszu „Wyładunek obroty silnika wyorywanie”.

Opóźnienie ślimak zasobnika (sek)

Wyładunek obroty silnika kopiec

Wyładunek obroty silnika wyorywanie

Stopień wyładunku 2 prędkość %

Opóźnienie Start stopień wyładunku 4

Stopień wyładunku 4 prędkość %

Opóźnienie Start stopień wyładunku 5

Taśma wyładowcza nadbieg (sek)

Stopień wyrz. liści przy przeład.

2

850

1300

50

1

70

7

3

5

1300
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6.20.3 Wskazówki dotyczące tworzenia kopców (w przypadku użycia
maszyny ROPA Maus)

Podczas wyorywania zwracać uwagę na prawidłową ilość ziemi na burakach. Trochę
ziemi (udział ziemi około 10-15 %) chroni buraki podczas załadunku. Jak będzie za
dużo ziemi, buraków nie da się wystarczająco szybko ładować.

Jeśli buraki cukrowe są ładowane bezpośrednio po wyorywaniu, powinny zostać
jak najlepiej oczyszczone przez wyorywacz. Jeśli dopiero co wyorane buraki są płu-
kane silnym strumieniem wody, są one bardziej podatne na uszkodzenia niż odleżałe
buraki.

W przypadku bardzo lekkiej i łatwo przesiewalnej gleby podczas wyorywania należy
zostawić w kopcu buraków małą ilość ziemi. Podczas załadunku bowiem będzie chro-
niła buraki przed uszkodzeniami, a ponadto jest bez problemów usuwana przez łado-
warki czyszczące firmy ROPA.

W szczególności w przypadku lepkiej gleby po wyorywaniu pozostaje na burakach
najczęściej duża ilość ziemi, mimo ich dokładnego czyszczenia. Takie buraki należy
przed załadunkiem przechowywać przez 3-5 dni w kopcach zabezpieczając je jedno-
cześnie przed zawilgoceniem. W razie deszczu należy je przykryć, aby resztki ziemi
mogły obeschnąć. Zeschnięta ziemia chroni buraki podczas załadunku, a jednocze-
śnie pozwala się łatwo usunąć przy użyciu ładowarek czyszczących firmy ROPA.

W bardzo trudnych warunkach glebowych optymalny efekt czyszczenia można w pew-
nych okolicznościach osiągnąć dopiero wtedy, gdy buraki przechowywane są przez
przynajmniej 5-7 dni w kopcach i chronione są przed zawilgoceniem. Ta sama zasada
dotyczy sytuacji, kiedy po wyorywaniu ziemia bardzo mocno przylega do buraków.
W takim przypadku podczas załadunku można zapewnić wysoką zdolność przero-
bową i delikatne czyszczenie tylko wtedy, kiedy ziemia przylegająca do buraków jest
zeschnięta.

Kopce z buraków należy tworzyć w razie możliwości tylko na suchym i pozbawionym
kolein podłożu. Podłoże powinno być w miarę możliwości wolne od ciał obcych, jak
kamienie, zdrewniałe elementy itd.

Jeśli szacunkowa ilość ziemi w kopcu wynosi około 25 % lub więcej, wysokość kopca
w miarę możliwości nie powinna przekraczać dwóch metrów. W przypadku takiej
wysokości kopca podczas przeładunku uzyskuje się wysoką zdolność przerobową
przy jednoczesnym optymalnym rozprowadzaniu oczyszczonej ziemi. Długie i niskie
kopce generalnie łatwiej załadować niż krótkie i wysokie.

Proszę zapoznać się z naszymi planami dotyczącymi tworzenia kopców. Koniecznie
należy zachować odpowiednią odległość do drogi zwożącej. Podczas tworzenia kop-
ców należy zwrócić uwagę na to, aby nie były szersze niż stół pobierający użytej łado-
warki czyszczącej. W przypadku maszyny euro-Maus3 ROPA stół ten mierzy osiem,
w przypadku euro-Maus4 i Maus 5 dziesięć metrów.

Załadunek przebiega najczęściej w prawo. Proszę pamiętać o tym podczas tworze-
nia kopców. Dzięki dopracowanej konstrukcji ładowarek czyszczących firmy ROPA
bez żadnych problemów możliwy jest również załadunek w lewo przy zachowaniu tej
samej zdolności przerobowej i jakości.
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6.21 Przekładnia rozdzielcza pomp
Przekładnia rozdzielcza pomp jest zamocowana bezpośrednio do silnika wysokopręż-
nego i przenosi napęd z silnika na pompy hydrauliczne. Przekładnia rozdzielcza pomp
jest wyposażona w ciśnieniowy układ smarowania. Jeżeli smarowanie jest niewystar-
czające, uruchamia się ostrzegawczy sygnał. Na terminalu R-Touch pojawia się sym-
bol ostrzegawczy .

UWAGA

Ryzyko poważnych uszkodzeń w maszynie.

– Po włączeniu się sygnału ostrzegawczego podczas pracy maszyny natychmiast
wyłączyć silnik.

WSKAZÓWKA

W żadnym razie nie wolno przekraczać maksymalnej dopuszczalnej prędkości obroto-
wej silnika wysokoprężnego do napędzania pomp hydraulicznych – nawet przez krótki
czas.

Maksymalna prędkość obrotowa : 1690min-1
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6.22 Układ hydrauliczny

OSTRZEŻENIE

W układzie hydraulicznym panuje wysokie ciśnienie.
Z nieszczelnych miejsc może wydostawać się gorący olej hydrauliczny pod wyso-
kim ciśnieniem i spowodować poważne obrażenia! Ciśnienie wstępne w zbiornikach
ciśnieniowych ze względów konstrukcyjnych występuje nawet wtedy, gdy pozostała
część układu hydraulicznego jest już pozbawiona ciśnienia. Jeśli do układu hydraulicz-
nego przedostaną się zabrudzenia, nawet w najmniejszych ilościach – może to prowa-
dzić do poważnych szkód całego układu hydraulicznego.

– Prace przy zbiornikach ciśnieniowych maszyny może wykonywać tylko odpowied-
nio przeszkolony personel.

– Podczas prac przy zbiornikach ciśnieniowych należy wcześniej układ kompletnie
pozbawić ciśnienia.

– Same zbiorniki ciśnieniowe pod żadnym pozorem nie mogą ulec uszkodzeniu ani
zostać otwarte, ponieważ ciągłe ciśnienie wstępne może doprowadzić do poważ-
nych obrażeń ciała.

– W trakcie wszystkich prac w układzie hydraulicznym pamiętać o zachowaniu jak
największej czystości.

1

2

(1) Temperatura oleju hydraulicznego
(2) Poziom oleju hydraulicznego

Przewody wężowe w układzie hydraulicznym należy regularnie sprawdzać! Uszko-
dzone lub stare przewody należy bezzwłocznie wymienić na nowe. Przy wymianie
stosować wyłącznie oryginalne węże ROPA lub przewody odpowiadające technicz-
nym specyfikacjom oryginalnego przewodu wężowego! Zwracać uwagę na regionalne
przepisy dotyczące przydatności do użycia węży hydraulicznych.

Układ hydrauliczny jest gotowy do pracy po starcie silnika wysokoprężnego. Celem
ochrony układu hydraulicznego należy zwrócić uwagę, aby obroty silnika podczas
pierwszych minut (ok. 5 min) po starcie zimnym nie przekraczały w żadnym wypadku
wartości 1000 min-1. Unikać należy nawet krótkotrwałych wysokich obrotów. Jeśli olej
hydrauliczny nie osiągnął normalnej temperatury roboczej (dłuższe postoje, niskie
temperatury zewnętrzne) postępować należy następująco:

Odczekać, aż silnik się rozgrzeje pracując z prędkością 1000min-1 przez około pięć
minut, a olej hydrauliczny osiągnie temperaturę około 20°C. Temperaturę i poziom
napełnienia oleju hydraulicznego można w dowolnej chwili odczytać na terminalu R-
Touch.

Jeśli temperatura oleju hydraulicznego wynosi 70 °C lub więcej lub jeśli na termi-
nalu R-Touch pojawi się ten symbol  należy natychmiast oczyścić chłodnicę oleju
hydraulicznego.
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Obydwa napędy wentylatorów chłodnicy oleju hydraulicznego i chłodnicy silnika
rewersują się automatycznie w regularnych odstępach czasu. Dzięki takiemu rozwią-
zaniu wszelkie zanieczyszczenia są w dużym stopniu usuwane. Możliwa jest rów-
nież ręczna zmiana kierunku ruchu. W tym celu należy wybrać w menu "Funkcje spe-
cjalne" wiersz „Rewersacja napędu wentylatora” i ustawić wartość w pozycję WŁĄCZ.
Po potwierdzeniu wyboru Rewersacja napędu wentylatora zmienia kierunek ruchu na
jeden cykl.

Funkcje specjalne

Serwis filtr paliwa

Centralne smarowanie

Ręczne kierowanie przegubem

Rewersacja napędów wentylatorów

Aktywacja przycisków program.

Regulacja podwozia

B638 Ciśn. paliwa filtr drobny

WYŁĄCZ

AUTO

WYŁĄCZ

AUTO

Standard

Aktywne

2120 mBar

AUTO

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

101
102

106

107-1
107-2103

104
105

108

109 110

112

113

114

Opcjonalnie dodatkowo tutaj 111

Poz. Funkcja

101 Napęd jezdny

102 Opróżnianie zasobnika

103 Hydraulika robocza

104 Lemiesz wibrujący/Talerz wyrzutnika liści

105 kierowanie przednią osią

106 Chłodnica wody i chłodnica powietrza doładowania

107-1 Pompa ciśnieniowa

107-2 Napęd wentylatora

108 Napęd główny wyorywacza, wał ogławiacza, podwójna łopata, ślimak liści (tylko
PBSh i PASh), wał kopiujący, walce wyorywacza

109 Napęd główny wyorywacza, ostatni walec wyorywacza, podwójna łopata, taśma
sitowa

110 Smarowanie przekładni PVG (pracuje olejem przekładni PVG)

111 Pompa dodatkowa napędzanych rusztów ślizgowych, wał kopiujący XL, wał kopiu-
jący wyorywacz RR

112 Napęd gwiazdy sitowej, też opróżnianie zasobnika na kopiec

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

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

115 Pompa kierowania awaryjnego

116 Smarowanie przekładni przekładnia odboczkowa
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6.23 Układ sprężonego powietrza

Układ pneumatyki roboczej w maszynie realizuje następujące czynności:
Odłączanie napędu wszystkich kół.
Włączanie blokad mechanizmu różnicowego.
Składanie lusterek wstecznych.
Wychylanie bariery ochronnej.

Poza układem pneumatyki roboczej kompresor powietrza zasila także:
Miejsca poboru powietrza sprężonego na maszynie.
Pistolet do przedmuchiwania w kabinie kierowcy.

Należy zwrócić uwagę przede wszystkim na to, aby zawór odcinający (3) roboczego
układu pneumatycznego był stale otwarty, w przeciwnym razie większość elementów
tego systemu nie będzie sprawna. Zawór blokujący znajduje się pod pokrywą boczną
(1).

1

(1) Pokrywa boczna

3

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

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

4

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

Cały układ pneumatyczny maszyny zasilany jest sprężonym powietrzem przez kom-
presor. Kompresor jest podłączony kołnierzem bezpośrednio do silnika. Kompresor
zasysa powietrze przez filtr powietrza w silniku. Po osiągnięciu maksymalnego ciśnie-
nia, regulator ciśnienia automatycznie wypuszcza ciśnienie. Kompresor jest urządze-
niem bezobsługowym.

6.23.2 Zbiornik sprężonego powietrza

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

1

(1) Zbiornik sprężonego powietrza
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Złącza sprężonego powietrza

2

(2) Złącze sprężonego powietrza w
komorze silnika z prawej strony

3

(3) Złącze sprężonego powietrza
obok kamery gwiazdy sitowej

Miejsce poboru sprężonego powietrza (2) znajduje się w komorze silnika za prawą
boczną komory silnika.

Drugie miejsce poboru sprężonego powietrza (3) znajduje się z prawej strony pojazdu
nad pierwszą gwiazdą sitową. W tym miejscu można pobrać sprężone powietrze do
prac konserwacyjnych i naprawczych.
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6.24 Układ centralnego smarowania

Maszyna jest wyposażona w centralny układ smarowania i posiada trzy obwody sma-
rowania.

2

1 3

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

Wszystkie podłączone miejsca smarowania zaopatrywane są automatycznie w smar.
Pompa smarowania przesuwa smar do rozdzielaczy głównych, te z kolei przesyłają
smar do rozdzielaczy podrzędnych skąd zaopatrywane są w smar pojedyncze miejsca
smarowania. Jeśli pompa smarowania pracuje to kręci się mieszak w zbiorniku smaru i
w terminalu R-Touch pojawi się symbol . W swoim ustawieniu podstawowym pompa
pracuje przez co najmniej 21 min. i pauzuje potem 60 min.

W razie potrzeby można zmienić to ustawienie w menu "Ustawienia podstawowe"
"Pozostałe" w wierszu "Czas smarowania (min)" i dopasować je tym samym do kon-
kretnych warunków.

Wycieraczka interwał

Osłabienie reakcji pedału jazdy Ulica

Osłabienie reakcji pedału jazdy pole

Częściowe wyłączenie napędu

Pozostałe

10

2

2

WŁĄCZ

Rezerwa paliwa ostrzeżenie przy %

Napęd dodatkowy stopień

Czas smarowania (min)

Rezerwa Ad Blue ostrzeżenie przy %

10

0

21

15
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Zbiornik pompy smarującej o pojemności 2 kg napełnia się dźwignią na dużym wia-
drze ze smarem. Nigdy nie należy napełniać 2-kilogramowego zbiornika pompy sma-
rującej w całości. Napełniać zbiornik pompy smarowania tylko w 90 %. W ten sposób
unika się zatykania rury odpowietrzającej 2-kilogramowego zbiornika.

WSKAZÓWKA

Koniecznie zwracać uwagę na to, aby w zbiorniku zawsze znajdował się wystarcza-
jący zapas smaru. W żadnym razie zapas smaru nie może zostać zużyty do tego stop-
nia, aby do systemu przewodów przedostało się powietrze!

WSKAZÓWKA

2-kilogramowy zbiornik smaru należy napełniać, gdy maszyna jest rozgrzana, gdyż
wówczas wiadro ze smarem stoi na ogrzanej platformie. Umożliwia to napełnianie
przy mniejszym wysiłku.

6.24.1 Napełnianie praski smarowniczej

2

1

(1) Zawór odcinający
(2) Smarowniczka do napełniania

prasy z dźwignią ręczną

Uchwyt dla smarowniczki

W przewodzie doprowadzającym do pompy smarującej znajduje się zawór blokujący
(1) i smarowniczka (2) do napełniania prasy z dźwignią ręczną. W ten sposób prasa
z dźwignią ręczną może zostać napełniona z narzędzia pokładowego bezpośrednio z
wiaderka ze smarem. W tym celu wcisnąć prasę z dźwignią ręczną w smarowniczkę
(2) i zamknąć zawór blokujący. Po naciśnięciu dźwigni pompy na wiaderku ze sma-
rem, prasa z dźwignią ręczną napełnia się smarem.
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6.24.2 Międzysmarowanie

Układ smarowania można w dowolnej chwili aktywować ręcznie. Przestawić na termi-
nalu R-Touch w menu „Funkcje specjalne“ w wierszu „Centralne smarowanie“ opcję z
położenia „AUTO“ na położenie „WŁĄCZ“.

Funkcje specjalne

Serwis filtr paliwa

Centralne smarowanie

Ręczne kierowanie przegubem

Rewersacja napędów wentylatorów

Aktywacja przycisków program.

Regulacja podwozia

B638 Ciśn. paliwa filtr drobny

WYŁĄCZ

WŁĄCZ

WYŁĄCZ

AUTO

Standard

Aktywne

2120 mBar

AUTO

Po upłynięciu ustawionego czasu smarowania w menu "Funkcje specjalne" ręczne
smarowanie ponownie wyłącza się.
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Regularnie kontrolować układ przewodów smarujących. Codziennie sprawdzać, czy
układ smarujący prawidłowo działa. Jedną z możliwości jest kontrola 3 rozdzielaczy
głównych. Jest tam zamontowany wysuwany sworzeń do kontroli działania. Ten wysu-
wany sworzeń porusza się powoli, gdy przez rozdzielacz główny przepływa smar. Po
tym rozpoznaje się, czy element pompujący tego obiegu smarowania działa.

Rozdzielacz główny podwozie

1

(1) Wysuwany sworzeń

Rozdzielacz główny przy napędzie
mimośrodowym lemiesza

Rozdzielacz główny wyorywacza i
ogławiacza
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6.25 System wideo

OSTRZEŻENIE

System wideo jest tylko środkiem pomocniczym i możliwe jest wręcz, że przeszkody
pokazuje z zakłóceniem perspektywy, przedstawia je błędnie lub nie pokazuje ich
wcale. Nie może on zastąpić całej uwagi kierowcy. System wideo nie jest w stanie
pokazać wszystkich obiektów, które znajdują się bardzo blisko oraz/lub nad kamerą
cofania. Nie ostrzega on przed kolizją, ludźmi ani też przedmiotami. Kierowca zawsze
odpowiada za bezpieczeństwo i musi zwracać uwagę na bezpośrednie otoczenie
maszyny. Dotyczy to nie tylko cofania, ale także obszaru przed i z boku maszyny. W
przeciwnym razie kierowca ewentualnie nie rozpozna osób lub przedmiotów i kontynu-
ując jazdę może zranić osoby i uszkodzić przedmioty oraz maszynę.

System wideo może działać błędnie lub nie działać wcale, gdy
mocno pada deszcz, śnieg lub podczas mgły.
na kamerę jest skierowane bardzo mocne białe światło. Na wyświetlaczu mogą
pojawić się białe paski.
soczewka kamery jest zabrudzona lub zakryta.

Kamery są bezobsługowe. W przypadku pogorszenia jakości obrazu osłonę obiektywu
należy przeczyścić miękką, czystą i lekko wilgotną ściereczką. Podczas czyszczenia
uważać, aby nie zarysować osłony obiektywu.

6.25.1 Kamera cofania

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

Kamera cofania
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6.25.2 Kamera gwiazdy sitowej (opcja)

kamera na gwiazdy

Opcjonalnie można wyposażyć maszynę
w dodatkową kamerę służącą do kontro-
lowania układu czyszczenia gwiazdami
sitowymi.

6.25.3 Kamera taśmy wyładowczej (opcja)

Kamera na taśmę wyładowczą

Opcjonalnie można wyposażyć maszynę
w dodatkową kamerę służącą do kontro-
lowania taśmy wyładowczej. Kamera ta
poprawia widoczność podczas przeła-
dunku na jadące obok pojazdy.
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Monitor wideo lewa strona

Monitor wideo lewa strona
Dodatkowo dla kamery taśmy wyładow-
czej zamontowany jest drugi monitor na
lewym słupku A. Obraz kamery taśmy
wyładowczej widoczny jest tylko i wyłącz-
nie na tym monitorze.



Praca
System wideo

337 / 554

6.25.4 R-View (opcja)

Opcjonalnie można wyposażyć maszynę w system video "R-View". Obraz kamery
R-View z lewej strony (2), kamery cofania (3) i kamery R-View z prawej strony(4)
łączone są w jeden obraz maszyny z perspektywy lotu ptaka. Obraz ten pokazywany
jest na monitorze w prawym słupku A.

1
2

(1) Kamera na taśmę wyładowczą
(2) R-View kamera lewa

3

(3) R-View kamera cofania

4

(4) R-View kamera prawa
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Podgląd na monitor video można wybrać na polu wskaźników R-View w R-Rouch. Po
zielonych diodach LED rozpoznać można, która kamera i jaki tryb jest aktywny.

65

87

109

WSKAZÓWKA

Przełączenie R-View wykonać można tylko i wyłącznie na R-Touch a nie na monitorze.

Przyciskiem (5) aktywuje się perspektywę z lotu ptaka. Monitor pokazuje zakres w
obrębie tyłu maszyny (z boków po 5 m, do tyłu ok. 3 m).

UWAGA

Kamery R-View nie są z stanie pokazać przeszkód, np. gałęzi drzew na górnych tyl-
nych narożnikach maszyny. Do wysokości około 2 metrów ponad powierzchnią są
widoczne przeszkody także w obrębie kolumn narożnych.
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Przyciskiem (6) aktywuje się kamerę cofania. Monitor pokazuje tylko obraz kamery
cofania z widocznością daleko za częścią tylną maszyny.

Przyciskiem (7) aktywuje się kamerę gwiazd sitowych po to, aby kontrolować przepływ
buraków.

Przycisk (8) nie jest aktywny

AUTO
Przyciskiem AUTO (9) przełącza się system video na tryb automatyczny. System ten
przełącza między poszczególnymi kamerami w zależności od potrzeb.
Oznacza to:

Jazda do przodu, przegub / oś tylna na
wprost

= Kamera cofania

Jazda do przodu, przegub / oś tylna nie
na wprost

= Perspektywa z lotu ptaka

Wolna jazda do tyłu = Perspektywa z lotu ptaka

Szybka jazda do tyłu = Kamera cofania

Napęd maszyny włączony = kamera na gwiazdy

MODE
Przyciskiem (10) włącza się tryb podzielony monitora video. Po jego lewej części
pokazywana jest zawsze perspektywa z lotu ptaka. Na prawej stronie monitora przed-
stawiana jest kamera gwiazd sitowych.
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6.26 Klimatyzacja
Klimatyzacja zapewnia zawsze optymalne warunki pracy w kabinie kierowcy. Zakres
ustawczy między 15 i 30 °C.

6.26.1 Ustawianie stopnia wentylatora

Stopień wentylatora można ustawić z fotela kierowcy. W położeniu "AUTO" stopień
wentylatora ustawia się automatycznie z powrotem, jak tylko uzyskana zostanie usta-
wiona temperatura zadana.

Obroty wentylatora

W tym celu za pomocą przełącznika R-Select wybrać
funkcję.
Klawisz+ = wyższe obroty wentylatora
Klawisz - = niższe obroty wentylatora
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6.26.2 Ustawianie temperatury zadanej

Temperaturę zadaną można ustawić z fotela kierowcy.

Temperatura zadana w °C

Temperatura w °Fahrenheita

W tym celu za pomocą przełącznika R-
Select wybrać funkcję.
Klawisz + = podnieść temperaturę (cie-
plej)
Klawisz - = obniżyć temperaturę (zim-
niej)

WSKAZÓWKA

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

2

2

2

4

Dysze wentylacyjne w tylnej ściance

W celu możliwie szybkiego uzyskania odpowiedniej temperatury w kabinie, otworzyć
należy dysze wentylacyjne (2) w ściance tylnej z prawej strony.

Proszę zwrócić uwagę na to, aby sensor temperatury (4) na ściance tylnej kabiny był
zawsze swobodnie dostępny i nie był przykryty np. ubraniem lub innymi przedmiotami,
w przeciwnym razie układ klimatyzacji nie będzie w stanie działać prawidłowo.

W przypadku niższych temperatur na zewnątrz otworzyć obie dysze wentylacyjne
umieszczone w skrzyni pod fotelem kierowcy, co zapewni odpowiednie ogrzanie
kabiny na wysokości stóp.

WSKAZÓWKA

Dla optymalnego klimatu proszę zostawić te 3 dysze zawsze całkowicie otwarte.

Po otwarciu tych dysz następuje zdecydowane zmniejszenie ilości powietrza w innych
otworach wentylacyjnych.

Należy pamiętać o tym, że zaparowane szyby będą z powrotem czyste, jeżeli dysze
na wysokości stóp pozostaną zamknięte do momentu całkowitego oczyszczenia szyb.
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(31) Klawisz AC = klimatyzacja WŁĄCZ/WYŁĄCZ

Przycisk (31)

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.
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6.27 Układ elektryczny

UWAGA

Ryzyko uszkodzenia układu elektrycznego i elektronicznego w maszynie.

– Dopóki uruchomiony jest silnik i włączony jest zapłon, nie wolno wyłączać głów-
nego włącznika akumulatora.

6.27.1 Monitorowanie napięcia

Napięcie akumulatora kontrolowane jest przez system. W przypadku za wysokiego
lub za niskiego napięcia na terminalu R-Touch pojawia się symbol ostrzegawczy .
Napięcie akumulatora nie może przekroczyć wartości 32 V i nie może spaść poniżej
24 V. W praktyce okazało się, że w przypadku napięcia akumulatora poniżej 24 V nie
można uruchomić maszyny.

W przypadku awarii alternatora na terminalu R-Touch pojawia się następujący symbol
.

6.27.2 Przekaźnik rozdzielczy akumulatora

76

Jeśli zasilanie elektryczne zostanie wyłączone przy użyciu głównego włącznika aku-
mulatora (76) (do góry = WYŁĄCZ, w dół = WŁĄCZ) to zasilanie wyłączy się dopiero
po upływie 6 minut (pod warunkiem, że kluczyk zapłonowy ustawiony jest w pozycji 0).
Jeśli zapomnimy o wyłączeniu głównego włącznika akumulatora (76), to przekaźnik
rozdzielczy akumulatora wyłączy się automatycznie po upływie 120 godzin od wyłą-
czenia zapłonu. W takim przypadku przed kolejnym uruchomieniem zapłonu należy
jeden raz WYŁĄCZ/WŁĄCZ główny włącznik akumulatora (76).
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6.27.3 Wyłączenie awaryjne akumulatora

94

Zasilanie elektryczne na wyłączniku awaryjnym włączone

UWAGA

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

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

Z prawej strony obok punktu obrotowego drabinki do zasobnika znajduje się prze-
łącznik (94) do awaryjnego wyłączania akumulatora. Ten przełącznik wolno wyłączyć
JEDYNIE w SYTUACJACH AWARYJNYCH.

W sytuacji awaryjnej (np. pożar pojazdu) należy odchlić klapę w dół i przełącznik prze-
chylić do tyłu. W taki sposób przekaźnik rozdzielczy akumulatora natychmiast i bez
zwłoki odłącza akumulator od instalacji pokładowej pojazdu.
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6.28 Drukarka

6.28.1 Opis przycisków

1
2

3

(1) Status diody LED
(2) Klawisz FEED/ENTER
(3) Klawisz OFF/NEXT

(1) Error Lamp
(2) Power Lamp
(3) Klawisz FEED/ENTER

Przyciśnięcie klawisza Feed (3) powoduje najpierw przesunięcie wiersza aktualnie
ustawionej czcionki, a jeśli przytrzymamy go dłużej niż 2 sekundy, wiersz ten będzie
przesuwany stale.

Autotest:

Działanie drukarki sprawdzane jest w ramach autotestu po rozpoczęciu wydruku. W
tym celu podczas wzbudzania z trybu Power OFF należy przytrzymać klawisz posuwu
papieru {FEED} (3) przez co najmniej 3 sekundy.

6.28.2 Jaki rodzaj papieru termicznego jest właściwy

Drukarka dostosowana jest do papieru o szerokości 57,5 ± 0,5 mm, z 60 g/m2. ROPA
zaleca stosowanie standardowego papieru (ROPA Art. Nr. 207015500). Stosowanie
innego papieru może zakłócić działanie drukarki.

Na której stronie papieru termicznego można drukować? W prawie każdym przypadku
stroną, na której można drukować, jest zewnętrzna strona papieru. Jeśli mimo to poja-
wią się wątpliwości, proszę sprawdzić papier paznokciem: Proszę nacisnąć paznok-
ciem na papier i szybko po nim przejechać. Na ciepłoczułej stronie papieru pojawi się
w wyniku ciepła spowodowanego tarciem czarne zabarwienie.
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– Odwinąć około 10 cm papieru z rolki.
Warstwa ta musi być ściśle nawi-
nięta.

– Proszę otworzyć pokrywę drukarki
poprzez naciśnięcie LEVER'a w po-
krywie lekko w dół. Walec drukujący
podnosi się razem z pokrywą z me-
chanizmu drukującego. Teraz można
w łatwy sposób otworzyć pokrywę.

– Rolkę papieru należy włożyć w rowek
na rolkę w taki sposób, aby strona
zewnętrzna papieru skierowana była
do mechanizmu drukującego. W dru-
karce można drukować tylko na tej
stronie.

– Mocno docisnąć pokrywę. Wówczas
zatrzaśnie się ona w sposób sły-
szalny tak, że można teraz zerwać
papier o krawędź do zrywania bez
otwarcia pokrywy oraz tak, że papier
nie będzie się ślizgał na głowicy dru-
kującej.
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6.29 Unieruchomienie
Maszynę odstawić w taki sposób, aby nikomu nie przeszkadzać ani nie zagrażać. Pro-
szę pamiętać o wystarczającej, bezpiecznej odległości od naziemnych przewodów
elektrycznych.

– Całkowicie obniżyć wyorywacz.
– Wyłączyć silnik.
– Uruchomić hamulec postojowy.
– Wyłączyć wszystkie odbiorniki prądu elektrycznego.
– Wyciągnąć kluczyk ze stacyjki.
– Wyłączyć główny wyłącznik akumulatora.
– Opuścić maszynę i zamknąć kabinę kierowcy.
– Złożyć lub podnieść obie drabinki wejściowe i w razie potrzeby zabezpieczyć w taki

sposób, aby nikt nieupoważniony nie mógł ich rozłożyć (w razie potrzeby zabezpie-
czyć za pomocą zamka i łańcucha).

– Zabezpieczyć maszynę klinami przed odjechaniem.

WSKAZÓWKA

Proszę pomyśleć również o dodatkowym zabezpieczeniu maszyny przed dziećmi.
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7 Przeglądy techniczne i
konserwacja
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OSTRZEŻENIE

W przypadku wszystkich prac konserwacyjnych istnieje ryzyko odniesienia poważnych
i bardzo poważnych obrażeń ciała oraz ryzyko uszkodzenia maszyny.

– W żadnym wypadku nie przechodzić przez ściankę zasobnika.
– W trakcie przeprowadzania wszystkich prac konserwacyjnych należy upewnić się,

że nikt przypadkowo nie uruchomi silnika (wyciągnąć kluczyk ze stacyjki, zamknąć
kabinę kierowcy, mieć kluczyk cały czas przy sobie i jeżeli jest to możliwe, wyłą-
czyć główny włącznik akumulatorów).

– Wykonywać tylko te prace konserwacyjne, do wykonania których posiada się odpo-
wiednie kwalifikacje, przygotowanie oraz narzędzia.

– Przy wykonywaniu wszelkich prac konserwacyjnych przestrzegać wszystkich lokal-
nie obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa w celu ochrony zdro-
wia oraz środowiska naturalnego. Należy zawsze pamiętać o tym, że w przypadku
niestosowania się do obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa,
ochrony zdrowia czy ochrony środowiska, stwarza się niepotrzebne zagrożenie dla
innych osób oraz otoczenia. Istnieje także możliwość utraty ochrony ubezpiecze-
niowej.

– Korzystać zawsze z dopuszczonych do użytkowania i bezpiecznych drabinek oraz
pozostałego wyposażenia pomocnego przy wchodzeniu.

– Nie wchodzić na otwarte osłony boczne komory silnika.
– Zablokować zawsze starannie wszystkie klapy we wnętrzu zasobnika

7.1 Silnik Diesla

UWAGA

Ryzyko uszkodzenia silnika!

– Poziom oleju w silniku sprawdzać codziennie na podstawie wskazań miarki przy
maszynie stojącej na równym podłożu i zimnym, niepracującym silniku.

– Silnik zawiera wystarczającą ilość oleju, kiedy jego poziom mieści się między
wskazaniem minimalnym i maksymalnym.

– W przypadku stwierdzenia zbyt niskiego poziomu uzupełnić go używając właści-
wego oleju silnikowego. Należy zwrócić uwagę na to, aby poziom oleju nie był zbyt
wysoki.
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W dalszej części umieszczono fragmenty z instrukcji prac konserwacyjnych firmy
Volvo. Aby zachować w pełnym zakresie prawa gwarancyjne wobec producenta
Volvo, użytkownik silnika musi zapewnić terminowe i pełne przeprowadzanie zale-
canych przez firmę Volvo prac konserwacyjnych przez osoby, które zostały wyraźnie
upoważnione do tych prac przez firmę Volvo. Te osoby są zobowiązane do potwier-
dzenia prawidłowego i terminowego przeprowadzenia prac konserwacyjnych w orygi-
nalnych dokumentach prac konserwacyjnych.

7.1.1 Suchy filtr powietrza

Silnik wysokoprężny jest wyposażony w suchy filtr powietrza składający się z głów-
nego elementu filtrującego oraz filtra bezpieczeństwa.

UWAGA

Ryzyko uszkodzenia silnika!

– Przy wymianie filtra pamiętać zawsze o zachowaniu absolutnej czystości.
– Nie wolno uruchamiać silnika wysokoprężnego bez zamontowanych elementów fil-

trujących.

Główny element filtrujący wymienić należy:

– co 1000 roboczogodzin lub raz w roku (pilnie zalecane) albo
– kiedy na terminalu pojawi się symbol ,
– jeśli filtr jest uszkodzony.

Filtr bezpieczeństwa jest dostępny po wymontowaniu głównego elementu filtrującego.
Chroni on silnik przed zabrudzeniem w trakcie przeprowadzania konserwacji elementu
głównego lub kiedy główny element jest uszkodzony.

Filtr bezpieczeństwa należy wymienić:

– w razie potrzeby, najpóźniej jednak po 3 przeglądach/konserwacji głównego ele-
mentu filtrującego.
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Przeglądy/konserwacja suchego filtra powietrza:
Podczas demontażu i montażu pamiętać o zachowaniu jak największej czystości i
właściwym osadzeniu filtra. Uszkodzone filtry wymienić bezzwłocznie na nowe i nie-
uszkodzone. Zaleca się, aby w magazynie dla każdego elementu filtrującego znajdo-
wał się przynajmniej jeden element na wymianę. Elementów filtrujących nie należy
czyścić, lecz zawsze wymieniać je na nowe.
Filtry wymontowywać tylko wtedy, gdy silnik jest unieruchomiony.

1

(1) Suchy filtr powietrza

22

22

3

– Zluzować mocowania gumowe (2) cią-
gnąc je z maks. 15 Nm od osłony ser-
wisowej (3).

– Usunąć osłonę serwisową.
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4

1.

2.

– Chwycić główny element filtrujący za
uchwyt (4).

– Celem poluzowania filtra należy naci-
snąć go i przechylić go pod kątem ok.
5 ° w dół w kierunku od uszczelki.

– Usunąć filtr

5

– Chwycić filtr bezpieczeństwa za
uchwyt (5).

– Celem poluzowania filtra należy cią-
gnąć go i przechylić w kierunku środka
obudowy.

– Usunąć filtr

7

8

– Wewnętrzną stronę obudowy ostroż-
nie przeczyścić wilgotną ściereczką
– szczególną uwagę zwrócić na
powierzchnie uszczelniające dla wkła-
dów filtrujących. Uważać, aby na
wewnętrzną stronę czystego powietrza
filtra nie przedostały się żadne zabru-
dzenia.

– Stosować należy wyłącznie orygi-
nalne wkłady filtrów (główny element
filtrujący ROPA nr art. 304000600;
filtr bezpieczeństwa ROPA
nr art. 304000700). Nie wolno monto-
wać elementów filtrujących wyposażo-
nych w płaszcz zewnętrzny z metalu.

– Podczas montażu zwrócić uwagę na
to, aby łącznik (7) zsunął się do nacię-
cia pozycjonującego (8).

– Wcisnąć filtr ponownie do obudowy.
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9

10

– Wcisnąć nowy główny element filtru-
jący z uchwytem do góry do obudowy
filtra.

– Zamknąć pokrywę serwisową. Zwrócić
uwagę na to, aby nosek (9) na pokry-
wie serwisowej, element filtrujący z
noskiem (10) utrzymywany był we wła-
ściwej pozycji.

Zawór odpylający
Zawory odpylające są w zasadzie bezobsługowe. Ewentualne osady kurzu można
łatwo usunąć kilkakrotnie ściskając zawór gumowy. Zawór musi być zamontowany
w taki sposób, aby był zawsze niezasłonięty i o nic nie zahaczał. Uszkodzony zawór
wymienić bezzwłocznie na nowy.

6

(6) Zawór odpylający
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7.1.2 Wymiana oleju w silniku wysokoprężnym

Pierwsza wymiana oleju jest wymagana po pierwszych 500 godzinach pracy, co naj-
mniej raz do roku. Przy każdej wymianie oleju wymienić również filtry oleju. Wymianę
oleju należy przeprowadzać tylko przy ciepłym silniku. Przed wymianą oleju maszynę
należy ustawić na równym podłożu i zabezpieczyć przed odjechaniem.

OSTROŻNIE

Gorący olej!
Olej w silniku może mieć bardzo wysoką temperaturę w pewnych warunkach. Niebez-
pieczeństwo poparzenia.

– Podczas wymiany oleju w silniku nie wolno dotykać żadnych gorących części sil-
nika.

– Podczas wymiany oleju w silniku należy mieć zawsze założone rękawice i odpo-
wiednie ubranie ochronne.

2

1

(1) Prętowy wskaźnik poziomu oleju
(2) Pokrywa do wlewania oleju

3

(3) Zawór spustowy oleju w silniku
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5
4

4

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

Przy wymianie oleju i filtra należy postępować w następujący sposób:

– Oczyścić przed wymianą oleju obszar wokół filtrów oleju i pokrywy wlewu oleju.
– Olej wymieniać wyłącznie przy ciepłym silniku.
– Ustawić maszynę na równym podłożu.
– Do wymiany należy przygotować wystarczająco pojemną, olejoodporną beczkę.
– Odkręcić zaślepkę na zaworze spustowym oleju (3).
– Wkręcić na zawór znajdujący się w zakresie dostawy wąż spustowy. Zawór otwiera

się i stary olej wypływa z przekładni.
– Wszystkie filtry wymontowywać należy przy użyciu taśmy filtrów
– Oczyścić powierzchnie uszczelniające konsoli filtra. Sprawdzić czy usunięte zostały

wszystkie pozostałości uszczelki.
– Lekko zwilżyć olejem pierścienie uszczelniające nowych filtrów.
– Zamontować nowe filtry. Obydwa filtry drobne (4) przykręca się po ich nałożeniu o

1/2 - 3/4 obrotu. Filtr przepływu pobocznego (5) przykręca się po jego nałożeniu o
3/4 - 1 obrotu.

– Odkręcić ponownie wąż spustowy oleju i nakręcić zaślepkę na zawór spustowy
oleju (3).

Napełnianie oleju silnikowego
Świeży olej silnikowy należy wlewać przez pokrywkę wlewu oleju (2).

Zalecany rodzaj oleju: Olej silnikowy, półsyntetyczny
Volvo Norma VDS-3, ECEA E7, API CI-4

Ilość napełniana: ok. 48 litrów

Następnie uruchomić silnik z fotela kierowcy i pozwolić mu biec bez dodawania gazu
przez ok. jedną minutę. Następnie wyłączyć silnik. 
Około 5 minut po wyłączeniu silnika sprawdzić poziom oleju prętowym wskaźnikiem
poziomu oleju. Po zebraniu się oleju w misce olejowej jego poziom powinien mieścić
się między oznaczeniem min i maks na prętowym wskaźniku poziomu oleju. Nie wle-
wać za dużo oleju silnikowego.
Sprawdzić silnik i filtr oleju pod kątem szczelności (kontrola wzrokowa).
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7.1.3 Zasilanie w paliwo

WSKAZÓWKA

Ryzyko zanieczyszczenia środowiska przez wyciekające paliwo. W trakcie prac przy
filtrze podstawić pod silnik odpowiedni pojemnik i wyciekające paliwo zutylizować
zgodnie z przepisami.

OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo poparzeń w kontakcie z olejem napędowym.
Przy kontakcie z olejem napędowym zabronione jest palenie, używanie ognia i źródeł
otwartego światła, ponieważ paliwa są łatwopalne i opary grożą wybuchem. Pamiętać
o zapewnieniu wystarczającej ilości świeżego powietrza w trakcie prac z paliwami.

Ryzyko obrażeń skórnych i niebezpieczeństwo zatruć. W przypadku bezpośredniego
kontaktu ze skórą olej napędowy może wywołać poważne obrażenia. W trakcie pracy
z olejem napędowym nosić odpowiednie rękawice ochronne, unikać wdychania opa-
rów, ponieważ może to być przyczyną zatruć.

Olej napędowy zasysany jest przez pompę oleju napędowego przez wstępny filtr
paliwa ze zintegrowaną elektropompą i separatorem wody i tłoczony przez wkład filtra
wstępnego paliwa i wkład filtra głównego paliwa do elementów pompy-dyszy.

Pomoc przy starcie silnika Diesla:
Elektropompa (4) włącza się na krótki czas po każdym włączeniu zapłonu. Ma to na
celu dostarczenie ewentualnie cofniętego paliwa do silnika i dzięki temu ułatwienie
zaskoczenie silnika w procesie jego uruchamiania. Elektropompa ta aktywowana jest
przy każdym starcie silnika. W momencie, gdy silnik zaskoczy elektropompa wyłącza
się.

4

WSKAZÓWKA

Nie można włączać elektropompy przy pracującym silniku, proszę NIE ustawiać opcji
"WŁĄCZ" w menu "Funkcje specjalne" w wierszu "Serwis filtr paliwa".

Wkłady filtrów należy wymieniać zgodnie z planem prac konserwacyjnych. Filtr paliwa
należy wymieniać natychmiast, niezależnie od czasu ich używania, jak tylko na termi-
nalu R-Touch pojawi się poniższy symbol . patrz Strona 361
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Jeśli z kolei na terminalu R-Touch pojawi się poniższy symbol , należy wymienić
wkład filtra wstępnego paliwa na elektropompie. (patrz Strona 360)

WSKAZÓWKA

Przed przystąpieniem do wszelkich prac w układzie paliwowym lub przy filtrach paliwa
należy na krótko otworzyć korek wlewu paliwa i ponownie go zamknąć. Służy to zre-
dukowaniu ewentualnie występującego w układzie paliwowym nadciśnienia. Używać
wyłącznie oryginalnych filtrów paliwa firmy Volvo lub ROPA.
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7.1.3.1 Wymiana wkładu filtra paliwa na elektropompie / spuszczanie
wody

Wymiana wkładu w filtrze wstępnym jest wymagana raz do roku lub kiedy opór
zasysania jest zbyt duży (w R-Touch pojawia się następujący symbol ). (patrz
Strona 157)

4

2 2

1

3

(1) Pokrywa filtra wstępnego
(2) Śruby odwadniania
(3) Zbiornik zbiorczy wody
(4) Pompa elektroniczna oleju napędowego

Wkład filtra należy wymienić w następujący sposób:
– Wyłączyć silnik wysokoprężny.
– Wykręcić obydwie śruby odwadniania (2) i spuścić z filtra nagromadzoną wodę

oraz olej napędowy.
– Zdemontować pokrywę (1) (klucz 46) z obudowy filtra.
– Wyjąć wkład filtra i wymienić go na nowy o numerze art. ROPA 303016700.
– Zużyty wkład filtra zutylizować zgodnie z obowiązującymi miejscowymi przepisami.
– Ponownie wkręcić obydwie śruby odwadniania (2) w zbiorniku zbiorczym wody.
– Nanieść cienką warstwę oleju na nową uszczelkę pokrywy (1).
– Zamontować pokrywę (1) (moment obrotowy dokręcenia 40 Nm) z nową

uszczelką. Należy zwrócić uwagę na to, aby nie uszkodzić uszczelki.
– Odpowietrzyć układ paliwowy patrz Strona 363.
– Sprawdzić szczelność układu paliwowego.

Spuszczanie wody ze zbiornika zbiorczego wody
Spuszczanie zebranej wody jest konieczne, kiedy zbiornik wody jest pełny, kiedy ist-
nieje ryzyko wystąpienia mrozów lub kiedy jest wymieniany filtr.

– Odkręcić śruby spustowe odwadniania (2) na dnie zbiornika zbiorczego wody (3).
– Spuścić wodę.
– Dokręcić ponownie śruby spustowe.
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7.1.3.2 Wymiana wkładu filtra wstępnego paliwa i wkładu filtra głównego
paliwa

Wkład filtra głównego paliwa (1) (ROPA nr art. 304002000) wymieniać należy co
1000 roboczo-godzin, ale co najmniej raz w roku.

Wkład filtra wstępnego paliwa (2) (ROPA nr art. 304002100) wymieniać należy co
2000 roboczo-godzin, ale co najmniej raz na 2 lata.

Jeśli na R-Touch pojawi się symbol ostrzegawczy , należy najpierw wymienić wkład
filtra głównego. Jeśli to nie pomoże to proszę wymienić również wkład filtra wstęp-
nego.

2

1

UWAGA

Ryzyko uszkodzenia maszyny
Ciała obce, które dostały się do obiegu paliwa mogą spowodować uszkodzenie ele-
mentów pompy-dyszy i zatkanie układu paliwowego!

– Przy wymianie filtra pamiętać zawsze o zachowaniu absolutnej czystości

Celem wymiany wkładu filtra głównego paliwa postępować należy w sposób
następujący:

– Odstawić pojazd i wyłączyć silnik.
– Oczyścić obszar wokół filtrów paliwa.
– Wymontowywać filtr przy użyciu taśmy filtrów
– Oczyścić powierzchnie uszczelniające konsoli filtra. Usunąć pozostałości uszczelki.
– Lekko zwilżyć paliwem pierścień uszczelniający nowego wkładu filtra.
– Zamontować nowy wkład filtra. Wkład głównego filtra paliwa dokręcany jest po

przyłożeniu o około 3/4 obrotu.
– Odpowietrzyć układ paliwowy patrz Strona 363.
– Sprawdzić szczelność układu paliwowego.
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Celem wymiany wkładu wstępnego filtra paliwa postępować należy w sposób
następujący:

– Odstawić pojazd i wyłączyć silnik.
– Oczyścić obszar wokół filtrów paliwa.
– Odłączyć kabel do sensora separatora wody.
– Wymontowywać filtr przy użyciu taśmy filtrów
– Odmontować separator wody od wkładu filtra, separator dokładnie przeczyścić

wilgotną ściereczką. Sprawdzić, czy otwór spustowy w dolnej części nie jest
zapchany.

– Zamontować nowy pierścień uszczelniający na separatorze wody i lekko nasmaro-
wać go paliwem.

– Zamontować separator wody na nowym filtrze. Separator wody dokręcany jest po
przyłożeniu o około 1/3 obrotu.

– Lekko zwilżyć paliwem pierścień uszczelniający nowego wkładu filtra.
– Zamontować nowy wkład filtra. Wkład wstępnego filtra paliwa dokręcany jest po

przyłożeniu o około 1/2 - 2/3 obrotu.
– Włączyć kabel do sensora separatora wody.
– Odpowietrzyć układ paliwowy patrz Strona 363
– Sprawdzić szczelność układu paliwowego.

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

3

– Odkręcić śrubę spustową (3).
– Spuścić wodę.
– Dokręcić śrubę spustową.
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7.1.3.3 Odpowietrzanie układu paliwowego

– Na panelu R-Touch otworzyć menu „Funkcje specjalne“.
– Wybrać w wierszu "Serwis filtr paliwa" opcję "WŁĄCZ". W ten sposób włącza się

pompę elektryczną. Na panelu R-Touch pojawia się aktualne ciśnienie paliwa w
milibarach mBar. Ciśnienie paliwa rośnie przez pewien czas i zatrzymuje się na
poziomie ok 3500 mbar. Odczekać jeszcze około 2 minut. Teraz układ paliwowy
jest odpowietrzony.

– Uruchomić silnik wysokoprężny Diesla.

Funkcje specjalne

Serwis filtr paliwa

Centralne smarowanie

Ręczne kierowanie przegubem

Rewersacja napędów wentylatorów

Aktywacja przycisków program.

Regulacja podwozia

B638 Ciśn. paliwa filtr drobny

WŁĄCZ

AUTO

WYŁĄCZ

AUTO

Standard

Aktywne

2120 mBar

WYŁĄCZ

WSKAZÓWKA

Podczas pracy silnika Diesla opcja "Włącz" nie da się aktywować. W momencie uru-
chomienia silnika Diesla opcja ta ustawia się automatycznie ponownie na "WYŁĄCZ"
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7.1.3.4 Tankowanie paliwa

  

OSTRZEŻENIE

Niewłaściwe tankowanie i niefachowe obchodzenie się z paliwem może prowa-
dzić do eksplozji, pożaru, ciężkich poparzeń i innych obrażeń.

– Upewnić się zawsze, czy korek wlewu paliwa (1) / (2) jest właściwie zamknięty,
dzięki temu zapobiega się przedostawaniu się zanieczyszczeń do zbiornika paliwa.
Paliwo nie ma możliwości wyparowania i dzięki temu zapobiega się również utracie
paliwa.

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

– Tankować wyłącznie na otwartej przestrzeni.
– Przestrzegać przepisów bezpieczeństwa stacji benzynowych i samocho-

dów-cystern.

Króćce wlewu paliwa znajdują się w pomieszczeniu silnika. Zbiornik jest do- i odopo-
wietrzany przy pomocy korka wlewu paliwa (1).

1

2

3

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

Olej napędowy

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

ASTM D975 1-D oraz 2-D
(max. 0,0015wag.-% siarki) (15ppm)

Tylko przy RT6a dopuszczalna jest zawartość siarki rzędu 0,3 % (3000 ppm)

UWAGA

Celem lepszego odpowietrzenia podczas tankowania z cysterny otworzyć proszę
korek wlewu paliwa (1).
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7.1.3.5 Mikroorganizmy w układzie paliwowym

Czasem ma się do czynienia z niewyjaśnionym zapchaniem układu paliwowego. Ich
przyczyną są często mikroorganizmy.
Te mikroorganizmy (bakterie, grzyby, drożdże) mogą się intensywnie rozmnażać w
korzystnych dla nich warunkach. Do ich rozwoju są potrzebne takie elementy, jak
woda, która pojawia się w każdym zbiorniku paliwa jako kondensat, oraz ważne dla
życia tych organizmów elementy w postaci związków chemicznych, takich jak siarka,
fosfor, azot, tlen i elementy śladowe. Również dodatki do paliwa mogą przyczynić się
do rozwoju mikroorganizmów.
Zależnie od temperatury dochodzi do większego lub mniejszego rozmnażania się,
co prowadzi do tworzenia się struktur grzybowych lub osadów. Skutkuje to zatkaniem
wstępnego filtra paliwa rdzą i włóknami (grzyby) oraz częstą wymianą filtra. Prowa-
dzi to do zmniejszenia mocy silnika i w ekstremalnych sytuacjach do unieruchomienia
pojazdu.

Środki zapobiegawcze
W przypadku stwierdzenia zaatakowania zbiorników paliwa przez mikroorganizmy
zaleca się zastosowanie poniższych środków dezynfekcyjnych:

Produkt: GrotaMar 82 Nr art. ROPA 435006000 (1,0 l)
Producent: Schülke & Mayr

D-22840 Norderstedt
Telefon: 040/52100-0
Telefax: 040/52100-244
Internet: www.schuelke.com
E-mail: sai@schuelke.com

W razie potrzeby należy skontaktować się z producentem (z. B. w kwestii możliwości
zakupu jego produktów za granicą). Zużycie 0,5-1,0 l na 1000 l  oleju napędowego.
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7.1.4 Układ chłodzenia silnika Diesla

Wszystkie chłodnice należy poddawać regularnej kontroli pod względem czystości i je
czyścić.
Przy bardzo wysokich temperaturach zewnętrznych, następuje ciągłe przekraczanie
maksymalnej temperatury czynnika chłodzącego, należy wtedy sprawdzić cały układ
chłodzenia pod kątem zanieczyszczeń i w razie potrzeby natychmiast przeczyścić.
Zwracać też należy uwagę na to, aby kratownica wlotu powietrza wolna była od brudu,
liści itp. Podczas czyszczenia kratownicy wlotu powietrza lub chłodnic silnik należy
wyłączyć i zabezpieczyć przed przypadkowym włączeniem (wyciągnąć kluczyk ze
stacyjki). W przypadku problemów z jedną chłodnicą należy zawsze czyścić również
pozostałe chłodnice.

OSTRZEŻENIE

Ryzyko zatrucia i ryzyko obrażeń skóry!
Środki antykorozyjne i środki przeciw zamarzaniu zawierają niebezpieczne substan-
cje. W przypadku ich spożycia istnieje poważne ryzyko zatrucia. W przypadku kon-
taktu skórnego może dojść do podrażnień skóry lub poparzenia.

– Nigdy nie wlewać środków antykorozyjnych ani środków przeciw zamarzaniu do
naczyń do picia lub butelek po napojach.

– Te środki należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
– Bezwzględnie stosować się do wskazówek bezpieczeństwa podanych przez produ-

centów tych środków.

WSKAZÓWKA

Opisywane środki antykorozyjne i przeciw zamarzaniu stanowią zagrożenie dla
środowiska naturalnego.
W trakcie prac z nimi uważać na to, aby środki zapobiegające korozji nie wydostały
się na zewnątrz, należy je utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Pamiętać o odpowiedniej ochronie przed niskimi temperaturami i stosować wyłącznie
środki antykorozyjne/przeciw zamarzaniu, które zostały dopuszczone zgodnie z normą
firmy Volvo: Volvo Penta Coolant VCS (żółty).
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7.1.4.1 Czyszczenie układu chłodzenia

43

1

2

(1) Chłodnica oleju przekładni CVR
(2) Chłodnica wody
(3) Kondensator klimatyzacji
(4) Chłodnica powietrza doładowania

Układ chłodzenia znajduje się nad silnikiem

Pomimo automatycznej rewersacji wentylatora gromadzi się brud redukujący wydaj-
ność chłodzenia, zwłaszcza w obrębie piasty wentylatora na powierzchni chłodnicy.
Dlatego też konieczne jest regularne, ręczne czyszczenie chłodnicy.

Podczas czyszczenia kratownicy wlotu powietrza lub chłodnic silnik należy wyłączyć i
zabezpieczyć przed przypadkowym włączeniem (wyciągnąć kluczyk ze stacyjki i nosić
przy sobie).

OSTRZEŻENIE

Ryzyko poparzenia!
Wszystkie chłodnice są gorące w trakcie pracy.

Ubierać rękawice ochronne!
Przed przystąpieniem do wszelkich prac w układach chłodzenia maszynę należy
wcześniej odpowiednio schłodzić!
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W celu czyszczenie układu chłodzenia postępować należy następująco:
– Wyłączyć silnik i zabezpieczyć maszynę przed przypadkowym uruchomienie

(wyciągnąć kluczyk ze stacyjki i nosić przy sobie).
– Do wchodzenia na układ chłodzenia używać przewidzianej do tego celu drabinki

(1).
– Zabezpieczyć drabinkę przez rozłożeniem za pomocą zapadki (2).
– Zablokować zamknięte drzwi do komory silnika (3) za pomocą ich zamka (4).

3

4

2

1

2

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

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

6

– Oczyścić kratownicę wlotu z powietrza szczotką i jeśli to konieczne strumieniem
wody z przyklejonego do chłodnicy brudu.

– Otworzyć do góry kratownicę wlotu powietrza (7).

7

– Sprawdzić układ chłodniczy pod względem zanieczyszczeń.
– Rozłożyć do góry kondensator i chłodnicę oleju przekładni CVR.

W tym celu należy w górnej części ramy chłodnicy poluzować dwie nakrętki sze-
ściokątne.

– Usunąć ręcznie większe zanieczyszczenia, czyszcząc sprężonym powietrzem lub
wężem z wodą. Używanie myjki wysokociśnieniowej dopuszczalne jest wyłącznie
przy użyciu płaskiego strumienia wody, ze zredukowanym ciśnieniem i przy zacho-
waniu odstępu co najmniej 30 cm.

WSKAZÓWKA

Złącze wtykowe do podłączenia węża ze sprężonym powietrzem znajduje się w komo-
rze silnika z tyłu, za prawą pokrywą komory silnika.

Układ chłodzenia należy czyścić po pojawieniu się na terminalu R-Touch symbolu
„Temperatura płynu chłodniczego“ .
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7.1.4.2 Kontrola płynu chłodzącego

W przypadku zbyt niskiego poziomu czynnika chłodzącego w zbiorniku wyrównaw-
czym na terminalu R-Touch pojawia się symbol ostrzegawczy . Zbiornik wyrównaw-
czy czynnika chłodzącego znajduje się pod pokrywą chłodnicy z lewej strony w kie-
runku jazdy przy chłodnicy powietrza doładowania.

1
2

X

(1) Korek wlewu
(2) Korek ciśnieniowy (nigdy nie otwierać)

OSTRZEŻENIE

Ryzyko poparzenia!
Dopóki silnik jest ciepły, w układzie chłodzenia jest wysokie ciśnienie. Istnieje ryzyko
poparzenia przez ulatującą z układu parę lub wyciekający, gorący czynnik chłodzący!

– Ubierać rękawice i okulary ochronne.
– Korek wlewu (1) zbiornika wyrównawczego otwierać wyłącznie przy schłodzonym

silniku. Korek wlewu otwierać zawsze bardzo ostrożnie.
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Otworzyć kratownicę wlotu powietrza (patrz Strona 369).

Poziom czynnika chłodzącego należy sprawdzać, kiedy jego temperatura spadła poni-
żej 50 °C.

Przed uzupełnieniem poziomu płynu należy sprawdzić poziom ochrony antykorozyj-
nej/przeciw zamarzaniu.

W celu sprawdzenia poziomu czynnika chłodzącego powoli i ostrożnie otworzyć korek
wlewu do układu chłodzenia (1). Bardzo powoli zredukować ewentualne nadciśnienie. 
Sprawdzić środek antykorozyjny/chroniący przed zamarzaniem urządzeniem testują-
cym.
Właściwe proporcje 50 % środka antykorozyjnego w czynniku chłodzącym są zacho-
wane, kiedy płyn jest chroniony przed zamarznięciem do temperatury -37°C. Jeśli
pokazywany jest niższy stopień ochrony przed zamarzaniem zadbać należy o wła-
ściwe proporcje mieszania.
Zbyt niska koncentracja doprowadzić może do uszkodzenia sinika w wyniku koro-
zji/kawitacji w układzie chłodniczym!
Unikać należy także koncentracji przekraczających 55 %, ponieważ w przeciwnym
wypadku nie będzie możliwości osiągnięcia maksymalnej wartości ochrony przeciw
zamarzaniu do -45°C. Układ chłodniczy jest właściwie napełniony, jeśli środek chłodni-
czy znajduje się na dolnej krawędzi otworu wlewu.
Pamiętać o odpowiedniej ochronie przed niskimi temperaturami i stosować wyłącznie
środki antykorozyjne/przeciw zamarzaniu, które zostały dopuszczone zgodnie z normą
firmy Volvo: Volvo Penta Coolant VCS (żółty).



Przeglądy techniczne i konserwacja
Silnik Diesla

372 / 554

7.1.4.3 Wymiana czynnika chłodzącego

Stosować wyłącznie dopuszczone przez Volvo środki antykorozyjne/przeciw zamarza-
niu. Płyn chłodzący wymieniać należy co 8000 roboczo-godzin, co najmniej jednak co
4 lata. W przypadku utylizacji zużytego płynu należy bezwzględnie stosować się do
lokalnie obowiązujących przepisów dotyczących ich przyjaznej dla środowiska utyliza-
cji.

1

(1) Zawór spustowy czynnika chłodzącego na rurze płynu chłodniczego

Przed wymianą czynnika chłodzącego sprawdzić układ chłodzenia i ogrzewania pod
kątem szczelności i ogólnego stanu.
Zawór spustowy znajduje się na rurze płynu chłodniczego (patrz ilustracja).

– Powoli otworzyć korek wlewu do układu chłodzenia znajdujący się na zbiorniku
wyrównawczym, zredukować nadciśnienie i korek całkowicie zdjąć.

– Wąż spustowy nakręcić na zawór spustowy.
– Spuścić płyn chłodniczy i zebrać go do odpowiedniego naczynia.
– Zawór spustowy ponownie zamknąć.
– Uzupełnić czynnik chłodzący w zalecanych proporcjach do dolnej krawędzi wlewu i

zamknąć korek wlewu.
– Ustawić temperaturę zadaną klimatyzacji na wartość maksymalną, dzięki czemu

otworzy się zawór regulujący ogrzewania.
– Uruchomić silnik i zostawić go na około 1 minutę zmieniając obroty.
– Sprawdzić poziom czynnika chłodzącego i w razie potrzeby uzupełnić płyn, a

następnie zamknąć układ chłodzenia.
– Wymianę czynnika chłodzącego zależy wpisać do zeszytu prac inspekcyjnych.

Środek antykorozyjny/przeciw zama-
rzaniu:

Volvo Penta Coolant VCS (żółty)

Ilość napełniana: ok. 60 litrów
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7.1.4.4 Wskazówki firmy ROPA dotyczące czynnika chłodzącego (ogólnie)

Zwykle czynniki chłodzące składają się w wody ze środkiem antykorozyjnym lub prze-
ciw zamarzaniu. Środki antykorozyjne/przeciw zamarzaniu (glikol etylenowy i inhibitory
korozji) spełniają w układzie chłodzenia m.in. następujące funkcje:

Zapewnienie wystarczającej ochrony przed korozją i kawitacją wszystkim elemen-
tom układu chłodzenia.
Obniżenie punktu zamarzania (ochrona przeciw zamarzaniu).
Podwyższenie temperatury wrzenia.

Ze względu na ochronę antykorozyjną, do czynnika chłodniczego należy dodać ok
50% obj. środka antykorozyjnego/przeciw zamarzaniu, jeśli spodziewane tempera-
tury otoczenia nie wymagają wyższego stężenia. Takie stężenie (50 % obj.) zapew-
nia ochronę przeciw zamarzaniu do temperatury wynoszącej ok. -37°C. Wyższe stę-
żenie jest konieczne tylko w przypadku jeszcze niższych temperatur. Nawet w skraj-
nie niskich temperaturach otoczenia nie należy używać większego stężenia środków
antykorozyjnych/przeciw zamarzaniu niż 55 % obj., gdyż takie stężenie wystarczy,
aby zapewnić maksymalną ochronę przed mrozem, a dodanie większej ilości środ-
ków tylko tę ochronę osłabi i przyczyni się do zatrzymania ciepła (55 % obj. zapew-
nia ochronę przeciw zamarzaniu do ok. -45°C). Nieprzestrzeganie przepisów doty-
czących płynów chodzących prowadzi do korozji i uszkodzeń w układzie chłodzenia.
Dodawanie do płynu środków antykorozyjnych/przeciw zamarzaniu podwyższa punkt
wrzenia. Wzrost ciśnienia również powoduje zwiększenie temperatury wrzenia. Oba
te fizyczne zjawiska wykorzystywane są w nowoczesnych systemach chłodniczych –
maksymalna temperatura czynnika chłodzącego jest podwyższana nie zwiększając
ryzyka wrzenia. Odpowiednio do wyższego stopnia temperatury moc chłodzenia jest
większa.

7.1.5 Ustawianie luzu zaworów

Kontrola lub ustawienie luzu zaworów jest konieczna po pierwszych 1000 motogodzin,
a później co 2000 motogodzin. Te prace mogą wykonywać wyłącznie osoby wyraźnie
autoryzowane do wykonania tych prac przez firmę Volvo.

Luz zaworów przy zimnym silniku:

0,30mm +/- 0,05mm Zawory wlotowe
0,60mm +/- 0,05mm Zawory wylotowe
3,70 - 4,00mm VCB (hamulec silnika) 

(patrz podręcznik warsztatowy Volvo)

Mechanizm zaworów z VCB (Volvo Compression Brake)
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7.1.6 SCR - system czyszczenia spalin AdBlue®

 

Dotyczy tylko RT6c, 515 kW / 700 PS
Maszyna niniejsza jest wyposażona w system oczyszczania spalin SCR. Proszę zapo-
znać się z zasadami eksploatacji AdBlue® (patrz Strona 538) w załączniku.

1

2 3

(1) Korek wlewowy AdBlue®
(2) Zbiornik AdBlue®
(3) Moduł pompy AdBlue®

UWAGA

Ryzyko uszkodzenia maszyny!
Nawet wlanie bardzo małych ilość innych cieczy prowadzi do poważnych uszkodzeń
systemu oczyszczania spalin SCR. W przypadku tego rodzaju uszkodzeń nie można
zagwarantować świadczeń pogwarancyjnych.

– Tankowanie AdBlue® powinno przebiegać w bardzo czystych warunkach.
– Do zbiornika paliwowego AdBlue® można wlewać tylko i wyłącznie paliwo

AdBlue®, nie może dostać się tam woda bądź inne płyny. Sensor znajdujący się
w zbiorniku AdBlue® mierzy nieprzerwanie jego jakość (koncentrację mocznika).
Jeśli jakość ta nie jest w porządku, to silnik Diesla redukuje swoją moc i maszyna
jest niezdolna do eksploatacji.
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7.1.6.1 Wymiana wkładu filtrującego AdBlue®

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

OSTRZEŻENIE

Zagrożenia związane z AdBlue®!
Ryzyko oparzeń podczas pracy przy gorącym układzie spalinowym i systemie
AdBlue®. Ryzyko oparzeń spowodowanych kontaktem AdBlue® ze skórą bądź
oczami. Ryzyko zatrucia spowodowanego wdychaniem oparów AdBlue® lub jego
połknięciem.

Prace przy systemie AdBlue® należy rozpocząć dopiero wtedy, gdy układ się
ochłodzi i opadnie w nim ciśnienie.
Paliwo AdBlue® należy wlewać wyłącznie do odpowiednich zbiorników używając
przy tym odpowiednich przewodów.

4

3

Wymiana wkładu filtrującego AdBlue® :
– Wyłączyć silnik wysokoprężny.
– Odczekać, aż pompa AdBlue® (3)

przestanie pracować, ponieważ ona
to opróżnia automatycznie węże
AdBlue-/DEF. Potem wyłączyć główny
wyłącznik akumulatora i odczekać dal-
sze 6 minut.

– Pod pompę AdBlue® należy podsta-
wić odpowiedni zbiornik i wykręcić
pokrywę (4).

65
7

– Wyciągnąć membranę zabezpiecza-
jącą przed mrozem (6) z wkładu filtra
(5)

– Wcisnąć wkład filtra przy pomocy znaj-
dującego się na wyposażeniu ściąga-
cza (7) używając jego szerszej strony
(z napisem Grey) do otworu filtra aż
kliknie.

– Wyciągnąć wkład filtrujący (5) z
modułu pompy AdBlue®.

– Wkład filtra należy zutylizować zgod-
nie z obowiązującymi przepisami
lokalnymi.
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5
6

4

– Stosować nowy wkład filtra AdBlue®
(ROPA nr art.: 304004100).

– Włożyć nowy wkład filtrujący (5) w
moduł pompy AdBlue®.

– Wsunąć membranę zabezpieczającą
przed mrozem (6) do wkładu filtra.

– Nakręcić obudowę filtra (4) i dokręcić
ją momentem obrotowym 20 (+5).

– System AdBlue® odpowietrza się
samoczynnie, ręczne odpowietrzanie
nie jest zatem konieczne.

– Uruchomić silnik wysokoprężny.
Sprawdzić funkcjonowanie i szczel-
ność. Skasować kody zakłóceń z
pamięci błędów.

7.1.7 Pozostałe prace konserwacyjne w silniku wysokoprężnym

W trakcie każdego przeglądu inspekcyjnego silnika wysokoprężnego konieczne
jest przeprowadzenie zgodnie z zaleceniem inspekcyjnym firmy Volvo (patrz zeszyt
inspekcyjny silnika) następujących czynności:

– Kontrola szczelności i stanu wszystkich przewodów i węży w silniku.
– Kontrola stanu i szczelności przewodów zasysających między filtrami powietrza

oraz silnikiem, układem chłodzenia i układem ogrzewania.
– Sprawdzenie wszystkich przewodów i węży pod kątem ich uszkodzeń oraz prawi-

dłowego ułożenia i zamocowania.
– Sprawdzenie wszystkich obejm wężowych, połączeń kołnierzowych i kolanek zasy-

sających powietrza pod kątem ich prawidłowego zamocowania.
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7.2 Przekładnia rozdzielcza pomp (PVG)

Przekładnia rozdzielcza pomp jest zamocowana za pośrednictwem kołnierza bezpo-
średnio do silnika wysokoprężnego i przenosi moc silnika na pompy hydrauliczne. 
Poziom oleju w przekładni rozdzielczej pomp należy koniecznie codziennie spraw-
dzać. Poziom sprawdzać przed uruchomieniem silnika wysokoprężnego! W momencie
gdy uruchomiony został silnik Diesla kontrola oleju nie jest możliwa.
Do odczytania poziomu oleju maszyna musi stać na równym i poziomym podłożu,
a silnik musi być wyłączony przez przynajmniej 5 minut. W przypadku stwierdzenia
nieuzasadnionego wzrostu lub zmniejszenia poziomu oleju należy koniecznie wezwać
serwis.
Stan oleju odczytuje się na wzierniku szklanym (2). Musi się on mieścić w zakresie
wziernika (w żadnym wypadku nie może wychodzić poza jego górną krawędź!). 
Wziernik znajduje się po lewej stronie przekładni rozdzielczej pomp.
Olej przekładni chłodzony jest przez jej własną chłodnicą oleju (patrz Strona 380).

1

2

4

3

5
6

(1) Korek wlewu
(2) Wziernik
(3) Zawór spustowy oleju

2

Optymalny stan oleju

Pierwsza wymiana oleju po 50 godzinach pracy, kolejne wymiany są wymagane raz
w roku. W przypadku każdej wymiany oleju wymieniać należy filtr zasysający w prze-
kładni.

Przy wymianie oleju i filtra należy postępować w następujący sposób:
– Oczyścić przed wymianą oleju obszar wokół filtra zasysania oleju i pokrywy wlewu

oleju.
– Olej należy wymieniać tylko przy ciepłej przekładni.
– Do wymiany należy przygotować wystarczająco pojemną, olejoodporną beczkę.
– Odkręcić zaślepkę na zaworze spustowym oleju (3).
– Wkręcić na zawór znajdujący się w zakresie dostawy wąż spustowy. Zawór otwiera

się i stary olej wypływa z przekładni.
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– Zdemontować nakrętkę (4) węża ssącego z przyłącza filtra. Do tego potrzebny jest
płaski klucz 32.

– Odkręcić złączkę sześciokątną na kołnierzu filtra (5). Wystarczy ją tylko poluzować.
W żadnym wypadku nie odkręcać do końca. Do tego potrzebny jest płaski klucz 36.

– Wykręcić 4 śruby imbusowe (6) na kołnierzu filtra (6 mm) i wyciągnąć wkład.
– Wymienić wkład filtra na nowy (ROPA nr art.: 181052600). Podczas montażu użyć

nowej uszczelki papierowej (nr art. ROPA 181051700) i nowej uszczelki O-Ring (nr
art. ROPA 412030200). Przed jej montażem zwilżyć ją olejem.

– Ponownie dokręcić kołnierz (6) i przewód wężowy (5/4).
– Odkręcić ponownie wąż spustowy oleju i nakręcić zaślepkę na zawór spustowy

oleju (3).
– Otworzyć śrubę wlewu oleju (1) i napełniać przekładnię do momentu, kiedy poziom

oleju osiągnie górny zakres wziernika (2).

Zalecany rodzaj oleju: Olej przekładniowy ATF
Olej ATF zgodnie z Dexron II D

Ilość napełniana: ok. 12,5 litra

Awaria układu smarowania przekładni rozdzielacza pomp!

– Uruchomić silnik i obserwować wskazania na terminalu R-Touch. Symbol ostrze-
gawczy  musi zniknąć w przeciągu 10 sekund z terminala R-Touch.

– Pozwolić silnikowi pracować przez jedną minutę i potem wyłączyć silnik.
– Odczekać przynajmniej 10 minut i ponownie sprawdzić poziom oleju – w sposób

opisany powyżej – w razie potrzeby skorygować poziom.
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7.3 Układ hydrauliczny

OSTRZEŻENIE

Zagrożenia przez zbiorniki ciśnieniowe!
Zbiorniki ciśnieniowe w układzie hydraulicznym (1) znajdują się stale pod wysokim
ciśnieniem wewnętrznym, nawet kiedy w pozostałych częściach układu hydraulicz-
nego ciśnienie zostało zredukowane do zera.

– Wszelkie prace przy zbiornikach ciśnieniowych mogą wykonywać wyłącznie odpo-
wiednio przeszkolone osoby, które są zaznajomione z obchodzeniem się ze zbior-
nikami tego typu.

– W przypadku wszystkich prac w układzie hydraulicznym lub przy zbiornikach
ciśnieniowych należy wcześniej zredukować ciśnienie w układzie do zera.

– Prace w układzie hydraulicznym mogą wykonywać wyłącznie osoby zaznajomione
ze szczególnym ryzykiem i zagrożeniami występującymi podczas pracy w układach
hydraulicznych.

1

1

Zbiorniki ciśnieniowe w układzie hamulcowym

Przewody wężowe w układzie hydraulicznym należy regularnie sprawdzać pod kątem
oznak starzenia się i ewentualnych uszkodzeń!

Uszkodzone lub stare przewody należy bezzwłocznie wymienić na nowe. Przy wymia-
nie stosować wyłącznie przewody odpowiadające technicznych specyfikacjom orygi-
nalnego przewodu wężowego!

Z uwagi na koszty zalecamy zamawianie węży bezpośrednio w firmie ROPA bo orygi-
nalne węże hydrauliczne ROPA są z reguły o wiele tańsze niż u konkurencji.
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1 2

(1) Chłodnica oleju hydraulicznego
(2) Chłodnica oleju przekładnia rozdzielacza pomp

Napęd wentylatora chłodnicy oleju hydraulicznego automatycznie, w regularnych
odstępach czasu zmienia kierunek ruchu. Dzięki takiemu rozwiązaniu wszelkie zanie-
czyszczenia są w dużym stopniu usuwane. Możliwa jest również ręczna zmiana kie-
runku ruchu (patrz Strona 324). Należy pamiętać, że zabrudzona chłodnica wyraź-
nie obniża wydajność chłodzenia. Obniża to możliwości maszyny i tym samym wydaj-
ność w trakcie wyorywania. Jeżeli olej hydrauliczny osiąga zbyt wysoką tempera-
turę, należy wyłączyć silnik i spróbować ustalić przyczynę. Najczęstszą przyczyną jest
zanieczyszczenie chłodnicy oleju hydraulicznego.

OSTRZEŻENIE

Ryzyko poparzenia!
Wszystkie chłodnice są gorące w trakcie pracy. Niebezpieczeństwo ciężkich poparzeń!

Ubierać rękawice ochronne!
Przed przystąpieniem do wszelkich prac w układach chłodzenia maszynę należy
wcześniej odpowiednio schłodzić!
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7.3.1 Zbiornik oleju hydraulicznego

1

(1) Wziernik poziomu oleju + tempe-
ratura oleju

2

(2) Pokrywa do wlewania oleju

1

OSTRZEŻENIE

Ryzyko upadku!

Podczas prac inspekcyjnych i konserwacyjnych przy zbiorniku oleju hydraulicznego
należy korzystać ze stabilnej i bezpiecznej drabiny.
W żadnym wypadku nie wolno przechodzić przez ściankę zasobnika i wchodzić na
dach komory silnika.

Zbiornik oleju hydraulicznego znajduje się z tyłu pojazdu po lewej stronie na komorze
silnika. Poziom oleju i jego temperaturę można odczytywać zarówno na terminalu R-
Touch, jak i na wzierniku (1) (po lewej stronie zbiornika oleju hydraulicznego). Wska-
zania poziomu powinny mieścić się zawsze w obszarze między środkiem wziernika
i jego górną krawędzią. Pamiętać o zachowywaniu właściwego poziomu oleju w zbior-
niku hydraulicznym. Zwracać koniecznie uwagę na czystość podczas pracy na ukła-
dzie hydraulicznym!
Pamiętać także o tym, aby nie mieszać ze sobą różnych rodzajów oleju hydraulicz-
nego.
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Dolewanie oleju hydraulicznego:
– Otworzyć pokrywę ochronną w tylnej ściance zasobnika.
– W celu napełnienia oleju hydraulicznego należy odkręcić czarny korek (2) (głowica

wentylacyjna).
– Przy otwieraniu korka w zbiorniku oleju hydraulicznego można czasem usłyszeć

charakterystyczne syczenie. Odgłos taki jest normalnym objawem.
Korek wlewu (ROPA nr art. 270070000) (2) spełnia jednocześnie zadanie filtra od- i
napowietrzającego. Zapewnia on wymaganą kompensację powietrza w przypadku
zmian poziomu oleju (np. spowodowaną temperaturą oleju).
Korek należy wymieniać w przypadku stwierdzenia jego zabrudzenia, jednak nie
rzadziej niż co 2 lata.

WSKAZÓWKA

W razie używania pompy próżniowej ustawić podciśnienie na najwyżej 0,2 bara.

7.3.1.1 Wymiana oleju hydraulicznego

Zawór spustowy oleju hydraulicznego

WSKAZÓWKA

W całej maszynie znajduje się co najmniej podwójna ilość oleju hydraulicznego, którą
można spuścić podczas wymiany oleju. Ze względu na powyższe niezmiernie ważne
jest dokładne przestrzeganie zalecanego harmonogramu wymiany oleju hydraulicz-
nego.

Olej hydrauliczny należy wymieniać raz w roku – najlepiej na krótko przed rozpoczę-
ciem sezonu. Do wymiany należy przygotować wystarczająco pojemną beczkę. Przy
wymianie oleju hydraulicznego należy użyć znajdującego się w zakresie dostawy
węża spustowego. Wąż ten wkręca się na zawór umieszczony na dnie zbiornika oleju
hydraulicznego. Zawór otwiera się i stary olej wypływa ze zbiornika.

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

Ilość napełniana: ok. 220 litrów
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Czyszczenie sit zasysających

Co dwa lata należy sprawdzać sita zasysające znajdujące się wewnątrz zbiornika
oleju hydraulicznego. Kontrolę wzrokową należy przeprowadzać przed napełnieniem
świeżego oleju. Jeśli sita te są zabrudzone to należy je wyczyścić.

2

1 3

(1) Metalowa pokrywa
(2) Korek wlewu z wbudowanym filtrem wentylacyjnym
(3) Filtra zwrotny zasysający

– W tym celu należy zdjąć metalową pokrywę na zbiorniku oleju.
– Przepłukać sita od środka i z zewnątrz wystarczającą ilością środka czyszczącego.
– Włożyć ponownie sitka.
– Nałożyć uszczelkę i metalową pokrywę.
– Przed założeniem pokrywy posmarować śruby mocujące masą uszczelniającą (nr

art. ROPA 017002600) i je dokręcić.
– Przed wymianą świeżego oleju hydraulicznego wymienić wszystkie filtry w układzie

hydraulicznym. Niniejsze filtry są jednorazowe. Nie wolno ich czyścić. Czyszczenie
prowadzi do ich uszkodzenia. W efekcie mogłoby dojść do poważnego uszkodze-
nia układu hydraulicznego.

– Układ hydrauliczny należy napełniać wyłącznie dopuszczonym olejem hydraulicz-
nym.
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7.3.1.2 Wymiana wkładu filtra zwrotnego zasysającego

Filtra zwrotny zasysający (1) znajduje się na zbiorniku oleju hydraulicznego. (Element
filtrujący nr art. ROPA 270066500).

Pierwsza wymiana tego elementu filtrującego jest konieczna po 50 godzinach robo-
czych, potem raz w roku.

2

1

WSKAZÓWKA

Podczas wymiany elementu filtrującego, podobnie jak w przypadku wszystkich prac
w układzie hydraulicznym, należy zachować jak największą czystość. Zwrócić uwagę
na to, aby nie uszkodzić pierścieni samouszczelniających w obudowie filtra ani też ich
nie zabrudzić.
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2

3

4

5

Celem wymiany elementu filtrującego w filtrze zwrotnym
zasysającym należy postępować następująco:
– Przed otwarciem obudowy filtra pamiętać o zredukowa-

niu ciśnienia w układzie hydraulicznym do zera i otwarciu
pokrywy wlewu oleju.

– Usunąć cztery śruby mocujące pokrywy i śrub tych nie
wyrzucać.

– Zdjąć pokrywę filtra zwrotnego zasysającego.
– Lekkim ruchem obrotowym wyciągnąć płytę oddzielającą z

wiszącym na niej filtrem.
– Zdemontować wyciągniętą jednostkę na płytę oddziela-

jącą, element filtrujący i koszyk na zabrudzenia.
– Oczyścić płytę oddzielającą, element filtrujący i koszyk na

zabrudzenia. W płycie oddzielającej znajduje się meta-
lowe sitko ochronne. Sprawdzić wewnętrzną część tego
sitka pod względem kawałków metalu i innych ciał obcych.
Sitko to filtruje olej hydrauliczny, który np. przy zabrudzo-
nym elemencie filtrującym lub przy niskich temperaturach
"dosysany" jest z zbiornika oleju hydraulicznego.

– Sprawdzić ten filtr pod względem mechanicznych uszko-
dzeń. Nie wolno montować ponownie uszkodzonych czę-
ści (należy je niezwłocznie wymienić).

– Sprawdzić uszczelki O-Ring i ewentualnie uszkodzone
wymienić.

– Przed montażem zwilżyć powierzchnie uszczelniające,
gwinty i uszczelki O-Ring świeżym olejem hydraulicznym.

– Stosować zawsze nowe elementy filtrujące.
– Przy montażu elementu filtrującego używać znajdującej

się przy nim uszczelki O-Ring.
– Zmontować płytę oddzielającą, element filtrujący i koszyk

na zabrudzenia w jedną jednostkę.
– Lekkim ruchem obrotowym włożyć płytę oddzielającą z

wiszącym na niej filtrem i koszykiem na zabrudzenia w
głowicę filtra.

– Nałożyć pokrywę i dokręcić ją śrubami mocującymi.
Moment dokręcenia tych śrub mocujących wynosi 40 Nm.

(2) Pokrywa
(3) Płyta oddzielająca
(4) Element filtrujący
(5) Koszyk na zabrudzenia
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7.3.2 Wymiana elemenów filtra ciśnieniowego

1

(1) Filtr ciśnieniowy roboczego układu hydraulicznego

Filtr ciśnieniowy roboczego układu hydraulicznego
Filtr ciśnieniowy roboczego układu hydraulicznego znajduje się na tylną części
pojazdu przed elewatorem. Pierwsza wymiana tego elementu filtrującego jest
konieczna po 50 godzinach roboczych, potem raz w roku. Oprócz odpornego na dzia-
łanie olejów i wystarczająco dużego naczynia do serwisu będzie potrzebny klucz
oczkowy lub płaski 32.

Wymiana filtra
– Wyłączyć silnik wysokoprężny.
– Odkręcić obudowę filtra. Spuścić płyn do odpowiedniego naczynia i oczyścić lub

zutylizować zgodnie z przepisami o ochronie środowiska.
– Zdjąć element filtrujący z gniazda mocującego. Po zdjęciu elementu filtrującego

sprawdzić, czy na górnym końcu znajduje się metalowa nakładka końcowa. Jeżeli
jej nie będzie, wówczas należy ją zdjąć osobno z czopu ustalającego. Sprawdzić
powierzchnię elementu pod kątem resztek brudu i większych cząsteczek. Mogą
one wskazywać na uszkodzenia elementów filtra.

– Przeczyścić obudowę.
– Sprawdzić filtr pod kątem mechanicznych uszkodzeń, w szczególności sprawdzić

powierzchnie uszczelniające i gwint.
– Wymienić pierścień samouszczelniający O-Ring na obudowie filtra. Brud lub nie-

pełne zredukowanie ciśnienia podczas montażu może prowadzić do zakleszczania
gwintu do wkręcania na obudowie filtra.

Montaż elementu filtra
– Zwilżyć czystym olejem hydraulicznym gwint i powierzchnie uszczelniające na obu-

dowie filtra oraz pierścień samouszczelniający O-Ring na obudowie.
– Zamontować nowy element (nr art. ROPA 270043000).
– Ostrożnie zamontować element filtrujący na gnieździe mocującym.
– Wkręcić obudowę filtra aż do oporu.
– Obrócić obudowę o jedną szóstą obrotu.
– Uruchomić silnik i np. podnieść do oporu trójpunkt (jechać pod ciśnieniem), spraw-

dzić filtr pod kątem nieszczelności.
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2

(2) Filtr ciśnieniowy kierowania przednią osią

Filtr ciśnieniowy dla kierowania przednią osią
Demontaż elementu (ROPA nr art.: 270033600) odbywa się w sposób opisany w po-
drozdziale „Wymiana filtra w roboczym układzie hydraulicznym”. Do przeprowadzenia
wymiany jest potrzebny klucz pierścieniowy lub płaski 24.

WSKAZÓWKA

Elementy filtra należy utylizować zgodnie z regionalnymi normami dotyczącymi
ochrony środowiska!
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7.3.3 Sito ochronne zbiorczej rury powrotnej

1

(1) Rura powrotna zbiorcza
(2) Sito ochronne

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



Przeglądy techniczne i konserwacja
Mechaniczny napęd osi kierowanych

389 / 554

7.4 Mechaniczny napęd osi kierowanych

7.4.1 Wały przegubowe Kardana z przekładni CVR do osi kierowanych

Wszystkie wały przegubowe Kardan znajdujące się w maszynie należy smarować po
każdych 200 godzinach pracy.

1

NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Zagrożenie życia przez obracające się elementy maszyny!
W trakcie pracy silnika obracające się wały przegubowe mogą wciągnąć części ciała
lub odzieży do maszyny.

– Odstawić maszynę i wyłączyć silnik wysokoprężny.
– Zabezpieczyć maszynę przed przypadkowym uruchomienie silnika.

W każdym przegubie prostym jest umieszczony grzybek smarujący. W każdym prze-
gubie podwójnym znajdują się dwa grzybki smarujące. Obydwa grzybki smarujące
należy nasmarować.

Łożysko pośrednie Kardana (1) należy dosmarować po umyciu maszyny oraz co
każde 500 godzin pracy za pomocą ręcznej praski smarowej. W tym celu należy
powoli wtłoczyć 5 ml smaru (2-3 suwy praski smarowej) przez gniazdo smarowe łoży-
ska. Pod żadnym pozorem nie wtłaczać zbyt dużej ilości smaru, gdyż może to spowo-
dować uszkodzenie łożyska.
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7.4.2 Konserwacja przegubów krzyżakowych w osiach

Przeguby krzyżakowe wałów z przegubami podwójnymi umieszczone w wahaczach
osi trzech osi kierowanych należy smarować co 200 godzin pracy. Każdy przegub
krzyżakowy posiada dwa grzybki smarujące. Obydwa grzybki smarujące (2) należy
nasmarować.

L P

Celem ułatwienia smarowania przegubów krzyżowych w osiach tylnych ustawić należy
w menu "Funkcje specjalne" podpunkt "Sterowanie ręczne – sterowanie przegubem"
na "Aktywne" (patrz Strona 204). Jeśli aktywne jest sterowanie ręczne, to obie osie
tylne można ustawić przy pomocy joysticka w pełni synchronicznie do oporu. Grzybki
smarujące są w ten sposób łatwo dostępne.

Ta funkcja jest przeznaczona wyłącznie dla prac konserwacyjnych i napraw przy
maszynie.

Funkcje specjalne

Serwis filtr paliwa

Centralne smarowanie

Ręczne kierowanie przegubem

Rewersacja napędów wentylatorów

Aktywacja przycisków program.

Regulacja podwozia

B638 Ciśn. paliwa filtr drobny

WYŁĄCZ

AUTO

WYŁĄCZ

AUTO

Standard

Aktywne

2120 mBar

WYŁĄCZ

2
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7.5 Przekładnia CVR (Napęd jazdy)

Za pośrednictwem przekładni CVR Constant Variabel ROPA (1) napędzany jest napęd
jazdy całkowicie płynnie od postoju do zaprogramowanej prędkości maksymalnej.

Stan oleju sprawdzać należy do 50 godzin pracy. Kontrola odbywa się przez wziernik
szklany (2).
Znajduje się on po prawej stronie przekładni CVR patrząc w kierunku jazdy.
Stan oleju sprawdzić należy zanim uruchomi się silnik Diesla! Po jego uruchomieniu
taka kontrola nie jest możliwa. Do odczytania poziomu oleju maszyna musi stać na
równym i poziomym podłożu, a silnik musi być wyłączony przez przynajmniej 5 minut.
W przypadku stwierdzenia nieuzasadnionego wzrostu lub zmniejszenia poziomu oleju
należy koniecznie wezwać techniczne służby serwisowe.
Stan oleju odczytuje się na wzierniku szklanym. Powinien się on znajdować w obrębie
wziernika (w żadnym wypadku nie może sięgać ponad górną krawędź wziernika!).

Pierwsza wymiana oleju po 50 godzinach pracy, kolejne wymiany są wymagane raz w
roku.

1

4

2

3

1

10
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4

2

3

(2) Wziernik
(3) Śruba spustowa oleju
(4) Śruba wlewu oleju

OSTROŻNIE

Gorący olej!
Olej w przekładni CVR może mieć bardzo wysoką temperaturę w pewnych warun-
kach. Niebezpieczeństwo poparzenia.

– Podczas wymiany oleju w silniku należy mieć zawsze założone rękawice i odpo-
wiednie ubranie ochronne.
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Przy wymianie oleju i filtra należy postępować w następujący sposób:
– Oczyścić przed wymianą oleju obszar wokół filtrów ssania i filtrów ciśnieniowych.
– Olej należy wymieniać tylko przy ciepłej przekładni.
– Do wymiany należy przygotować wystarczająco pojemną, olejoodporną beczkę.
– Odkręcić zaślepkę na zaworze spustowym oleju (3).
– Wkręcić na zawór znajdujący się w zakresie dostawy wąż spustowy. Zawór otwiera

się i stary olej wypływa z przekładni.

2

4

2

3
8

7

6

5

9

10

– Oczyścić śrubę magnetyczną (8) z wiór metalowych. Potem śrubę ponownie wło-
żyć i dokręcić.

– Zdemontować nakrętkę (5) węża ssącego z przyłącza filtra. Do tego potrzebny jest
płaski klucz 32.

– Odkręcić złączkę sześciokątną na kołnierzu filtra (6). Wystarczy ją tylko poluzować.
W żadnym wypadku nie odkręcać do końca. Do tego potrzebny jest płaski klucz 46.

– Wykręcić 4 śruby (klucz 13) przy kołnierzu filtra (7) i wyciągnąć wkład.
– Wymienić wkład filtra na nowy (ROPA nr art.: 181060100). Podczas montażu użyć

nowej uszczelki papierowej (nr art. ROPA 181051700) i nowej uszczelki O-Ring (nr
art. ROPA 412059500). Przed jej montażem zwilżyć ją olejem.

– Ponownie dokręcić kołnierz (7) i przewód wężowy (6/5).
– Wykręcić obudowę filtra ciśnieniowego (9) kluczem 24 z bloku sterowania prze-

kładni (10) i wymienić wkład filtra na nowy (ROPA nr art.: 270044200).
– Uszczelkę O-Ring (9) także trzeba wymienić na nową.
– Wkręcić pokrywę filtra ciśnieniowego (9) całkowicie w blok sterowania (10), a

następnie odkręcić go o jedną szóstą obrotu.
– Odkręcić ponownie wąż spustowy oleju i nakręcić zaślepkę na zawór spustowy

oleju (3).
– Otworzyć śrubę wlewu oleju (4) i napełniać przekładnię do momentu, kiedy poziom

oleju osiągnie górny zakres wziernika (2).

Zalecany rodzaj oleju: Olej przekładniowy ATF
Olej ATF zgodnie z Dexron II D

Ilość napełniana: ok. 8,25 litrów
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– Uruchomić silnik i obserwować wskazania na terminalu R-Touch. Symbol ostrze-
gawczy  musi zniknąć w przeciągu 10 sekund z terminala R-Touch.

Awaria systemu smarowania przekładni CVR!

– Jeśli symbol ten nie zniknie w ciągu 10 sekund to należy natychmiast wyłączyć sil-
nik aby odpowietrzyć przekładnię.

– Odczekać przynajmniej 10 minut i ponownie sprawdzić poziom oleju – w sposób
opisany powyżej.

– W razie potrzeby uzupełnić poziom.

Odpowietrzanie przekładni CVR

– Podłożyć wystarczająco duże naczynie olejoodporne pod jednostkę kontrolną ilości
oleju (12).

– Zluzować nieco nakrętkę złączkową (11). W żadnym wypadku nie odkręcać tej
nakrętki złączkowej (11) do końca. Aby zapobiec pryskaniu oleju z pomieszczeniu
silnika, należy owinąć nakrętkę złączkową szmatą.

– Zamknąć pokrywę silnika i uruchomić silnik na ok. 5 sekund. Wyłączyć silnik wyso-
koprężny. Powietrze wyszło z układu i pompa smarowania zassała olej.

12
11

– Otworzyć pokrywę pomieszczenia silnika i dokręcić nakrętkę złączkową (11).
– Zamknąć pokrywę pomieszczenia silnika i ponownie uruchomić silnik. Symbol

ostrzegawczy musi zniknąć w przeciągu 10 sekund z terminala R-Touch. Jeśli nie
zniknął należy powtórzyć czynność odpowietrzania.
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7.5.1 Chłodnica oleju przekładni CVR

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

– Sprawdzać codziennie chłodnicę oleju przekładni CVR pod względem zanieczysz-
czeń.

– Usunąć ręcznie większe zanieczyszczenia, czyszcząc sprężonym powietrzem lub
wężem z wodą. Używanie myjki wysokociśnieniowej dopuszczalne jest wyłącznie
przy użyciu płaskiego strumienia wody, ze zredukowanym ciśnieniem i przy zacho-
waniu odstępu co najmniej 30 cm.

– Do czyszczenia ramę mocującą można złożyć do góry. W tym celu należy w górnej
części ramy chłodnicy poluzować dwie nakrętki sześciokątne (3) i złożyć ramę do
góry.

1

2

33

(1) Chłodnica oleju przekładni CVR
(2) Kondensator klimatyzacji
(3) Nakrętki sześciokątne ramy mocującej
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7.6 Osie

7.6.1 Przekładnia planetarna (dotyczy wszystkich 3 osi)

Pierwsza wymiana oleju po 50 godzinach pracy, kolejne wymiany są wymagane raz w
roku.

UWAGA

Dla maszyn 6-rzędowych u odstępem rzędów 45 lub 50 cm:
Odcinek jazdy "tylko wyorywanie" (bez jazdy pustej i zawracania) dla 1000 ha wynosi
przy 6x45 cm3700 km! W sumie są to ok. 5000 km.

Od powierzchni wyorywania rzędu 1000 ha/rok, zalecamy dodatkową wymianę oleju w
przekładniach planetarnych po upływie połowy kampanii żniwnej!

Proszę stosować oleje wysokiej jakości, nie stosować niskiej jakości dopuszczalnego
oleju i lepiej stosować wyższą jakość. Oszczędności na jakości oleju są oszczędno-
ściami w niewłaściwym miejscu.

Ustawić maszynę w taki sposób, aby konkretne koło było ustawione jak na ilustracji.

1

2

(1) Otwór napełniania oleju i śruba kontrolna stanu oleju
(2) Śruba spustowa oleju

NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Ryzyko odniesienia obrażeń!
Zagrożenie życia przez poruszające się elementy maszyny.

– Przed wymianą oleju każdorazowo zatrzymać maszynę i wyłączyć silnik.
– Zabezpieczyć maszynę przed przypadkowym uruchomieniem silnika.
– Wszystkie prace konserwacyjne i naprawy mogą przeprowadzać wyłącznie odpo-

wiednio przeszkolone osoby.

OSTRZEŻENIE

Zagrożenie gorącym olejem wyciekającym pod ciśnieniem!
W pewnych warunkach olej w przekładniach planetarnych może być bardzo gorący
i wskutek podgrzania znajdować się pod ciśnieniem.
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– W trakcie wymiany oleju w przekładniach planetarnych zawsze nosić rękawice
ochronne i odpowiednie ubranie ochronne.

– Zawsze w pierwszej kolejności ostrożnie i powoli odkręcić śrubę wlewową. Pozwoli
na bezpieczne zredukowanie ciśnienia, które nagromadziło się ewentualnie w prze-
kładni planetarnej.

Podczas wymiany oleju należy postępować w następujący sposób:
– Olej należy wymieniać tylko przy ciepłej przekładni.
– Ustawić maszynę na równym podłożu.
– Śruba do kontroli poziomu oleju („Oil Level”) (1) jest w pozycji poziomej (patrz ilu-

stracja).
– Do wymiany należy przygotować wystarczająco pojemną, olejoodporną beczkę.
– Otworzyć śrubę spustową oleju (2) i śrubę do kontroli poziomu oraz spuścić stary

olej.
– Wkręcić ponownie śrubę spustową.
– Napełnić przekładnię przy użyciu dostarczonego z maszyną napełniacza olejowego

ROPA do momentu, kiedy poziom oleju dojdzie do dolnej krawędzi otworu wlewo-
wego.

– Wkręcić ponownie śrubę kontrolną stanu oleju.
– Odczekać około 15 minut i ponownie sprawdzić poziom oleju. W razie potrzeby

dolać oleju. Moment obrotowy tych 3 śrub: 50 Nm

WSKAZÓWKA

Do napełniania oleju należy używać specjalnego napełniacza firmy ROPA (narzędzie
specjalistyczne ROPA, nr art. 018001700 - dostarczone wraz z maszyną). Przy użyciu
tego narzędzia wlewa się w prosty sposób odpowiednią ilość oleju.

Zalecany rodzaj oleju: Olej przekładniowy
API GL5, SAE 90

Ilość napełniana: na każdą planetę ok. 9,2 litra
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7.6.2 Przekładnia wyrównawcza osi przedniej (oś portalowa)

Pierwsza wymiana oleju po 50 godzinach pracy, kolejne wymiany są wymagane raz w
roku.

1

(1) Śruba spustowa oleju

2

(2) Otwór napełniania oleju i śruba
kontrolna stanu oleju

NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Ryzyko odniesienia obrażeń!
Zagrożenie życia przez poruszające się elementy maszyny.

– Przed wymianą oleju każdorazowo zatrzymać maszynę i wyłączyć silnik.
– Zabezpieczyć maszynę przed przypadkowym uruchomieniem silnika.
– Wszystkie prace konserwacyjne i naprawy mogą przeprowadzać wyłącznie odpo-

wiednio przeszkolone osoby.
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Podczas wymiany oleju należy postępować w następujący sposób:
– Olej wymieniać wyłącznie przy ciepłej przekładni.
– Ustawić maszynę na równym podłożu.
– Do wymiany należy przygotować wystarczająco pojemną, olejoodporną beczkę.
– Odkręcić śrubę spustową oleju przekładni wyrównawczej (przekładnia różnicowa).

Śruba znajduje się na dole, w najniższym miejscu korpusu osi.
– Odkręcić śrubę kontrolną stanu oleju i odczekać do momentu całkowitego spłynię-

cia oleju.
– Wkręcić ponownie śrubę spustową.
– Do otworu wlewowego nalewać olej do momentu, kiedy poziom oleju dojdzie do

dolnej krawędzi otworu. Otwór wlewowy oleju znajduje się z tyłu po prawej stronie
tyłu osi.

– Wkręcić ponownie śrubę kontrolną stanu oleju.

UWAGA

W przypadku tej przekładni wyrównawczej z uwagi na zamontowany hamulec cierny
wielopłytkowy zalecany jest olej z dodatkami LS (LS = Limited Slip).

Zalecany rodzaj oleju: Olej przekładniowy LS
API GL5, SAE 90 LS

Ilość napełniana: ok. 23 litrów
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7.6.3 Przekładnia wyrównawcza 1. osi tylnej

Pierwsza wymiana oleju po 50 godzinach pracy, kolejne wymiany są wymagane raz w
roku.

1

(1) Śruba spustowa oleju

NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Ryzyko odniesienia obrażeń!
Zagrożenie życia przez poruszające się elementy maszyny.

– Przed wymianą oleju każdorazowo zatrzymać maszynę i wyłączyć silnik.
– Zabezpieczyć maszynę przed przypadkowym uruchomieniem silnika.
– Wszystkie prace konserwacyjne i naprawy mogą przeprowadzać wyłącznie odpo-

wiednio przeszkolone osoby.

Podczas wymiany oleju należy postępować w następujący sposób:
– Olej wymieniać wyłącznie przy ciepłej przekładni.
– Ustawić maszynę na równym podłożu.
– Do wymiany należy przygotować wystarczająco pojemną, olejoodporną beczkę.
– Odkręcić śrubę spustową oleju przekładni wyrównawczej (przekładnia różnicowa).

Śruba znajduje się na dole, w najniższym miejscu korpusu osi.
– Odkręcić śrubę kontrolną stanu oleju i odczekać do momentu całkowitego spłynię-

cia oleju.
– Wkręcić ponownie śrubę spustową.
– Do otworu wlewowego nalewać olej do momentu, kiedy poziom oleju dojdzie do

dolnej krawędzi otworu.
– Wkręcić ponownie śrubę kontrolną stanu oleju.

UWAGA

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

(2) Otwór napełniania oleju i śruba kontrolna stanu oleju

Zalecany rodzaj oleju: Olej przekładniowy LS
API GL5, SAE 90 LS

Ilość napełniana: ok. 30 litrów
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7.6.4 Przekładnia wyrównawcza 2. osi tylnej

Pierwsza wymiana oleju po 50 godzinach pracy, kolejne wymiany są wymagane raz w
roku.

2

Otwór napełniania oleju i śruba kontrolna
stanu oleju (2) po lewej przedniej stronie
osi.

NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Ryzyko odniesienia obrażeń!
Zagrożenie życia przez poruszające się elementy maszyny.

– Przed wymianą oleju każdorazowo zatrzymać maszynę i wyłączyć silnik.
– Zabezpieczyć maszynę przed przypadkowym uruchomieniem silnika.
– Wszystkie prace konserwacyjne i naprawy mogą przeprowadzać wyłącznie odpo-

wiednio przeszkolone osoby.

Podczas wymiany oleju należy postępować w następujący sposób:
– Olej wymieniać wyłącznie przy ciepłej przekładni.
– Ustawić maszynę na równym podłożu.
– Do wymiany należy przygotować wystarczająco pojemną, olejoodporną beczkę.
– Odkręcić śrubę spustową oleju przekładni wyrównawczej (przekładnia różnicowa).

Śruba znajduje się na dole, w najniższym miejscu korpusu osi.
– Odkręcić śrubę kontrolną stanu oleju i odczekać do momentu całkowitego spłynię-

cia oleju.
– Wkręcić ponownie śrubę spustową.
– Do otworu wlewowego nalewać olej do momentu, kiedy poziom oleju dojdzie do

dolnej krawędzi otworu.
– Wkręcić ponownie śrubę kontrolną stanu oleju.

UWAGA

W tej przekładni wyrównawczej nie ma zamontowanego hamulca ciernego wielopłyt-
kowego. Aby zapobiec pomyłkom, można stosować również olej z dodatkami LS (LS =
Limited Slip), tak jak w przypadku 1. osi tylnej.

Zalecany rodzaj oleju: Olej przekładniowy
API GL5, SAE 90

Ilość napełniana: ok. 30 litrów
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7.6.5 Przekładnia odboczkowa

Do przekładni wyrównawczej 1. osi tylnej przykręcona jest przekładnia odboczkowa z
własnym układem oleju.

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

Śruba spustowa oleju znajduje się z przodu przekładni odboczkowej.

1

2

(1) Śruba wlewu oleju
(2) Wziernik

Śruba wlewu oleju po lewej tylnej stronie
przekładni odboczkowej.

3

4

5

(3) Śruba spustowa oleju
(4) Filtr zasysający
(5) Nakrętka złączkowa węża ssania
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NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Ryzyko odniesienia obrażeń!
Zagrożenie życia przez poruszające się elementy maszyny.

– Przed wymianą oleju każdorazowo zatrzymać maszynę i wyłączyć silnik.
– Zabezpieczyć maszynę przed przypadkowym uruchomieniem silnika.
– Wszystkie prace konserwacyjne i naprawy mogą przeprowadzać wyłącznie odpo-

wiednio przeszkolone osoby.

Podczas wymiany oleju należy postępować w następujący sposób:
– Oczyścić przed wymianą oleju obszar wokół filtra zasysania oleju
– Olej wymieniać wyłącznie przy ciepłej przekładni.
– Ustawić maszynę na równym podłożu.
– Do wymiany należy przygotować wystarczająco pojemną, olejoodporną beczkę.
– Wykręcić śrubę spustową oleju.
– Odkręcić śrubę wlewu oleju i odczekać do momentu spłynięcia całego oleju.
– Zdemontować nakrętkę (5) węża ssącego z przyłącza filtra.
– Wymienić wkład filtra na nowy (ROPA nr art.: 181005400).
– Wkręcić ponownie śrubę spustową.
– Otworzyć śrubę wlewu oleju i napełniać przekładnię do momentu, kiedy poziom

oleju osiągnie górny zakres wziernika
– Wkręcić ponownie śrubę kontrolną stanu oleju.

Zalecany rodzaj oleju: W pełni syntetyczny olej przekła-
dniowy
API GL5, SAE 75W-90 zgodnie z ZF-
Norm TE-ML 05B

Ilość napełniana: ok. 3 litry
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7.6.5.1 Chłodnica oleju przekładni odboczkowej

– Sprawdzać codziennie filtr ssania (6) chłodnicy (7) oleju przekładni odboczkowej
pod względem zanieczyszczeń.

– Oczyścić z razie potrzeby sprężonym powietrzem lub strumieniem wody
– W żadnym razie nie wolno używać do tego myjek wysokociśnieniowych.

6

(6) Filtr ssania

7

(7) Chłodnica oleju przekładni odboczkowej
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7.6.6 Napędy portalowe oś przednia

Pierwsza wymiana oleju po 50 godzinach pracy, kolejne wymiany są wymagane raz w
roku.

2

1

(1) Śruba spustowa oleju
(2) Otwór napełniania oleju i śruba kontrolna stanu oleju

NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Ryzyko odniesienia obrażeń!
Zagrożenie życia przez poruszające się elementy maszyny.

– Przed wymianą oleju każdorazowo zatrzymać maszynę i wyłączyć silnik.
– Zabezpieczyć maszynę przed przypadkowym uruchomieniem silnika.
– Wszystkie prace konserwacyjne i naprawy mogą przeprowadzać wyłącznie odpo-

wiednio przeszkolone osoby.

Podczas wymiany oleju należy postępować w następujący sposób:
– Olej wymieniać wyłącznie przy ciepłej przekładni.
– Ustawić maszynę na równym podłożu.
– Do wymiany należy przygotować wystarczająco pojemną, olejoodporną beczkę.
– Odkręcić śrubę spustową danej przekładni portalowej. Śruba znajduje się na dnie

przekładni portalowej.
– Odkręcić śrubę kontrolną stanu oleju i odczekać do momentu całkowitego spłynię-

cia oleju.
– Wkręcić ponownie śrubę spustową.
– Do otworu wlewowego nalewać olej do momentu, kiedy poziom oleju dojdzie do

dolnej krawędzi otworu.
– Wkręcić ponownie śrubę kontrolną stanu oleju.

Zalecany rodzaj oleju: Olej przekładniowy
API GL5, SAE 90

Ilość napełniana: ok. 8,25 litra
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7.7 Układ pneumatyczny

Instalacja pneumatyczna w znacznym stopniu nie wymaga konserwacji. Konieczne są
prace konserwacyjne tylko przy zbiorniku sprężonego powietrza. Kompresor jest urzą-
dzeniem bezobsługowym. Zbiornik sprężonego powietrza znajduje się przy przedniej
ściance zasobnika.
Ze zbiornika wysokiego ciśnienia należy spuszczać co 100 godzin pracy zebraną
wodę. W przypadku, kiedy maszyna będzie nieużywana przez dłuższy czas (ponad
tydzień), należy również spuścić wodę ze zbiornika wysokiego ciśnienia. W tym celu
nacisnąć zawór spustowy lekko na bok lub do środka.

OSTROŻNIE

Ryzyko upadku i odniesienia obrażeń!

– Przed odwodnieniem zatrzymać maszynę i wyłączyć silnik.
– Zabezpieczyć maszynę przed przypadkowym uruchomieniem silnika.
– Wszystkie prace konserwacyjne i naprawy mogą przeprowadzać wyłącznie odpo-

wiednio przeszkolone osoby.
– Podczas prac konserwacyjnych zbiorników sprężonego powietrza należy korzystać

ze stabilnej i bezpiecznej drabiny.
– Należy zawsze mieć zawsze założone rękawice, okulary ochronne i odpowiednie

ubranie ochronne.

1

(1) Zawór spustowy
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7.8 Ogławiacz

NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Zagrożenie zmiażdżeniem!
W trakcie prac przy podniesionym wyorywaczu istnieje ryzyko jego niespodziewa-
nego opadnięcia wyorywacza lub ogławiacza. Osoby znajdujące się w tym obszarze
są narażone na poważne obrażenia.

– Przed rozpoczęciem pracy wyłączyć silnik, wyciągnąć kluczyk ze stacyjki i
zamknąć kabinę kierowcy. W trakcie wykonywania prac klucz należy przekazać
odpowiedzialnej i godnej zaufania osobie (lub nosić przy sobie).

– Podczas prac pod ogławiaczem należy ustawić go w pozycji konserwacyjnej i za-
bezpieczyć wkładając dwa sworznie zabezpieczające.

– Przed rozpoczęciem prac wyorywacz należy podnieść, podeprzeć na wystarcza-
jąco wytrzymałym materiale i zabezpieczyć dwoma łańcuchami zabezpieczającymi.

– Przestrzegać obowiązujących przepisów odnośnie bezpiecznej pracy i ochrony
zdrowia podczas prac pod podniesionymi ciężarami.

Ogławiacz w pozycji konserwacyjnej
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7.8.1 Pozycja konserwacji ogławiacza

UWAGA

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

Ogławiacz w pozycji konserwacyjnej

W tym celu za pomocą przełącznika R-
Select wybrać funkcję.
Klawisz + = złożyć ogławiacz do góry
Klawisz - = rozłożyć ogławiacz do dołu

87

88

Alternatywą dla obsługi za pomocą ele-
mentu obsługowego R-Select jest uru-
chamianie z ziemi na wyorywaczu. W tym
celu nacisnąć przycisk Położenie kon-
serwacyjne ogławiacza (87) i dodatkowo
przycisk + (88).
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2

(2) Sworznie zabezpieczające w
pozycji przechowywania

3

2

(2) Włożone sworznie zabezpiecza-
jące

(3) Zawleczka sprężynowa

Sworznie zabezpieczające (2) usunąć z
pozycji przechowywania. Sworznie wło-
żyć w uchwyt pantografu w sposób przed-
stawiony na rysunku i zabezpieczyć za
pomocą zawleczek sprężynowych (3).

NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Zawsze zwracać uwagę na to, aby przed rozłożeniem ogławiacza w zasięgu ogławia-
cza nie znajdowały się żadne osoby. Nagłe opuszczenie ogławiacza może bowiem
spowodować śmiertelne obrażenia.
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7.8.2 Składanie ogławiacza z pozycji konserwacyjnej

1

2

Składanie ogławiacza z pozycji konserwacyjnej przebiega w odwrotnej kolejności.
Przed złożeniem ogławiacza do wyorywania należy się upewnić, że hak doczepny (1)
nie został rozłożony do tyłu. Do wyorywania hak doczepny (1) musi koniecznie przyle-
gać do sworznia przeciwstawnego (2).
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7.8.3 Ustawianie sensora czujnika liści

Przed rozpoczęciem każdego sezonu żniwnego należy sprawdzić ustawienie czujnika
liści w sposób opisany poniżej i w razie potrzeby dokonać odpowiednich zmian:
Do czynności tej potrzebne są dwie osoby. Jedna osoba porusza czujnika liści, druga
osoba odczytuje wartości wyświetlane na terminalu R-Touch.

– Włączyć zapłon, ale nie uruchamiać silnika.
– Wywołać tryb eksperta w R-Touch (patrz Strona 126) i wyświetlić pole "Kierowa-

nie" (patrz Strona 112).

Menu główneZasobnik

Opóźnienie ślimak zasobnika (sek)

Wyładunek obroty silnika kopiec

Wyładunek obroty silnika wyorywanie

Stopień wyładunku 2 prędkość %

Opóźnienie Start stopień wyładunku 4

2

850

1300

50

1

Na terminalu muszą pojawić się następujące wartości:

z lewej środek z prawej

ok. -9850 0 ok. 9850

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

3
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– W tym celu należy sprężyny czujnika ustawić dokładnie na środku rzędu buraków.
Sprężyna znajduje się na środku konsoli mocującej (aby ułatwić użytkownikowi
maszyny pracę, została oznakowana strzałką (3)).

– Sprężyny czujnika należy przytrzymać w tej pozycji.
– Aby ustawić je w przybliżeniu, należy poluzować śruby (5) dźwigni zaciskowych

znajdujące się po lewej/prawej stronie.

5

4

– Drążek należy przesunąć tak daleko, aby na terminalu R-Touch wyświetliła się
w przybliżeniu wartość 0.

– Ponownie dokręcić obie śruby (5).
– Proszę sprawdzić wartość środkowego wskaźnika na terminalu R-Touch. Jeśli jest

to konieczne, ustawiać długość drążka (4) do czujnika liści oraz śruby zderzakowe
(2) tak długo, aż na terminalu R-Touch wyświetlą się prawidłowe wartości.

2

2
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7.8.4 Koła podporowe

2

1

3

2

Luz osiowy drążków kół przy kołach podporowych należy w razie potrzeby ustawić w
następujący sposób:

– Wykręcić gwintowany sworzeń (1) przy pomocy klucza imbusowego i schować.
– Nakrętkę nastawczą (2) ustawić tak, aby przylegała ona osiowo do krawędzi tulejki

mosiężnej. Następnie przekręcić nakrętkę nastawczą (2), tak aby można było
wkręcić gwintowany sworzeń (1) do następnego rowka (3).
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7.8.5 Wał ogławiacza

Wał ogławiacza w modelu PISh

Noże ogławiacza i oczka zaciskowe w
modelu PISh

przy PBS*h

przy PASh
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Po pierwszych 10 godzinach pracy wyorywacza należy sprawdzić wszystkie śruby
zacisków na wale ogławiacza pod kątem ich dokręcenia i w razie potrzeby dokręcić!
Aby zapewnić spokojną pracę i maksymalnie zwiększyć żywotność, kompletny wał
ogławiacza został przed zamontowaniem dokładnie wyważony. W przypadku koniecz-
ności zamontowania nowego noża ogławiacza należy dopasować go do już zamonto-
wanych noży, co pozwoli uniknąć efektu bicia walca. Proszę wymieniać zawsze leżący
na przeciwko nóż.
Oryginalna średnica nowego wałka noży wynosi przy PBS*h, PAS*h i PES*h 20 mm
a przy PISh 22 mm. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak zużycia stary wałek
należy wymienić na nowy oryginalny. Wałek ten należy regularnie kontrolować wzro-
kowo pod kątem zużycia. Zużyty wałek nożami wolno zastępować ze względów bez-
pieczeństwa wyłącznie oryginalną częścią Ropa.
Niewyważenie wału ogławiacza jest przyczyną pękania i łamania się wszystkich czę-
ści ogławiacza.

NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Wyrzucane noże ogławiacza stanowią bardzo duże zagrożenie życia dla wszystkich
osób znajdujących się pobliżu ogławiacza.
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7.8.6 Dogławiacz

Nóż ogławiacza
Należy zwrócić uwagę na to, aby nóż ogławiacza był zawsze odpowiednio naostrzony.
W razie potrzeby ostrzyć należy górną stronę noża dogławiacza. Podczas ostrzenia
noży należy pamiętać o możliwie płytkim kącie ostrzenia (ok. 12,5 °).

W firmie ropa ROPA zakupić można pod nr art.: 018106700 odpowiednią szlifierkę.
Aby zapewnić optymalne dogławianie zalecamy ostrzenie noży dogławiaczy niniej-
szą szlifierką w zależności od konkretnych warunków co 20 - 100 ha wyorywanej
powierzchni (przy maszynie 6-rzędowej).

OSTROŻNIE

Ryzyko ran ciętych

– Podczas wymiany noży dogławiacza należy nosić rękawiczki ochronne, aby wyklu-
czyć ryzyko przecięcia.

Łożyskowanie dogławiacza
Znajdujące się na każdym łożyskowaniu dogławiacza 7 grzybków smarujących należy
nasmarować każdorazowo po upływie 50 godzin pracy.
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Profile wlotowe
Zapchania przed nożami dogławiacza, szczególnie w przypadku głęboko osadzonych
buraków i zwiędniętej części roślinnej są najczęściej spowodowane przez:

Zużyte profile wlotowe
Nieprawidłowo ustawione profile wlotowe z płozami wlotowymi (opcja)
Silnie zabrudzony dogławiacz

Dogławiacze należy regularnie czyścić z przylegającej ziemi, resztek liści i podobnych
ciał obcych, aby nie zwiększać niepotrzebnie masę własną dogławiacza.

Profil blaszany wlotowy bez płozy wlotowej

1

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

Profil blaszany wlotowy z płozą wlotową (opcja)

2

1

Płozę wlotową (2) należy sprawdzać raz w tygodniu pod kątem zużycia. Zanim
powierzchnia dotykowa płozy wlotowej (2) się przetrze, należy wymienić płozę
na nową (ROPA nr art.: 120565800). Jeśli wlotowy profil blaszany (1) (ROPA
nr art.: 120565700) jest uszkodzony to należy go wymienić. Ustawianie profilu blasza-
nego wlotowego z płozą wlotową (patrz Strona 245).



Przeglądy techniczne i konserwacja
Wyorywacz

419 / 554

7.9 Wyorywacz

NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Zagrożenie zmiażdżeniem!
W trakcie prac przy podniesionym wyorywaczu istnieje ryzyko jego niespodziewa-
nego opadnięcia wyorywacza lub ogławiacza. Osoby znajdujące się w tym obszarze
są narażone na poważne obrażenia.

– Przed rozpoczęciem pracy wyłączyć silnik, wyciągnąć kluczyk ze stacyjki i
zamknąć kabinę kierowcy. W trakcie wykonywania prac klucz należy przekazać
odpowiedzialnej i godnej zaufania osobie (lub nosić przy sobie).

– Podczas prac pod ogławiaczem należy ustawić go w pozycji konserwacyjnej i za-
bezpieczyć wkładając dwa sworznie zabezpieczające.

– Przed rozpoczęciem prac wyorywacz należy podnieść, podeprzeć na wystarcza-
jąco wytrzymałym materiale i zabezpieczyć dwoma łańcuchami zabezpieczającymi.

– Przestrzegać obowiązujących przepisów odnośnie bezpiecznej pracy i ochrony
zdrowia podczas prac pod podniesionymi ciężarami.

7.9.1 Lemiesze wyorywujące

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

1

Nowy lemieszy wyorywujący, zamocowanie w otworze 2, z tyłu dolny otwór wiercony

(1) Przedłużenie lemieszy
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2

Nowy lemieszy wyorywujący,
zamocowanie w otworze 2, z tyłu dolny
otwór wiercony

(2) Osłony ślizgowe

25-30

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

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

lemiesze bezwzględnie nienadające się
do wyorywania

Za bardzo zużyte osłony ślizgowe

Jako części zamiennych należy zawsze używać oryginalnych części firmy ROPA, w
tym przypadku lemieszy, gdyż są optymalnie dopasowane do wyorywacza PR2.
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7.9.2 Przekładnia wyorywacza walców wyorywacza

Poziom oleju przekładni (3 sztuki) wyorywacza należy sprawdzać raz dziennie.
W tym celu należy opuścić wyorywacz całkiem w dół.

Pierwsza wymiana oleju jest wymagana po 50 godzinach pracy. Kolejne terminy
wymiany oleju znajdują się w tabeli przeglądów i konserwacji.
Wymianę oleju przeprowadzać tylko wtedy, gdy olej przekładniowy osiągnął tempera-
turę roboczą.
Dotyczy wszystkich przekładni na agregacie wyorującym:
Wyorywacz należy wyciągnąć najdalej jak się da i spuścić olej przez otwór spustowy
do wystarczająco dużego i odpornego na oleje naczynia. Wkręcić ponownie śrubę
spustową i dokręcić ją. Całkowicie opuścić wyorywacz w dół.
Do otworu wpustowego należy wlać taką ilość oleju, aby wskaźnik poziomu był do
połowy napełniony.
Zamknąć otwory wlewu oleju przewidzianymi do tego celu śrubami.

Przekładnia wyorywacza lewa

1

3

2

1

2

3

Przód tył

(1) Śruba wlewu oleju
(2) Wziernik/kontrola stanu oleju
(3) Śruba spustowa oleju

Zalecany rodzaj oleju: Olej przekładniowy
API GL5, SAE 90

Ilość napełniana z przodu: ok. 4,3 litra
Ilość napełniana z tyłu: ok. 1,2 litra
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Przekładnia wyorywacza prawa

1

2

3

(1) Śruba wlewu oleju
(2) Wziernik/kontrola stanu oleju
(3) Śruba spustowa oleju

Zalecany rodzaj oleju: Olej przekładniowy
API GL5, SAE 90

Ilość napełniana: ok.  1,5 litra
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7.9.3 Przekładnia łopat

3

2
1

(1) Śruba wlewu oleju
(2) Kontrola stanu oleju
(3) Śruba spustowa oleju

Zalecany rodzaj oleju: Olej przekładniowy
API GL5, SAE 90

Ilość napełniana: ok.  0,5 litra
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7.9.4 Napęd wału kopiującego

Przekładnia napęd wału kopiującego (tylko PR2h-V)

1

2

3

4

(1) Korek wlewu oleju
(2) Przewód kontroli poziomu oleju
(3) Przekładnia napęd wału kopiującego
(4) Śruba spustowa oleju

Zalecany rodzaj oleju: Olej przekładniowy
API GL5, SAE 90

Ilość napełniana: każda ok.  2,0 litra
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Napęd wału kopiującego Poclain

1

2

3

4

(1) Korek wlewu oleju
(2) Przewód kontroli poziomu oleju
(3) Silnik napędu wału kopiującego Poclain
(4) Poziom oleju

Zalecany rodzaj oleju: Olej przekładniowy
API GL5, SAE 90

Ilość napełniana: każda ok.  0,8 litra

WSKAZÓWKA

Olej w silniku napędu wału kopiującego nie znajduje się w silniku, olej ten znajduje się
w przestrzeni między uszczelkami. Olej ten ma trwały charakter i nie musi być wymie-
niany!
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7.9.5 Przekładnia lemieszy wibrujących

3

1

2

(1) Śruba wlewu oleju
(2) Wziernik/kontrola stanu oleju
(3) Śruba spustowa oleju

Zalecany rodzaj oleju: W pełni syntetyczny olej przekła-
dniowy
API GL5, SAE 75W-90 zgodnie z ZF-
Norm TE-ML 05B

Ilość napełniana: ok.  1,7 litra
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7.9.6 Napęd lemieszy wibrujących tylko w wariancie "zmienny odstęp
rzędów"

W przypadku wyorywacza zmiennego zazębienie wewnętrzne kołnierzy przesuwu
napędu mimośrodowego należy smarować co 50 godzin roboczych.

Zalecenie:
Do smarowania należy używać oddzielnej praski smarowej wypełnionej pastą mie-
dziową. Pastą należy smarować tylko te 5 punktów smarowania.

1

(1) Grzybek smarujący do smaru miedziowego tylko i wyłącznie w opcji "zmienny
odstęp rzędów"
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7.9.7 Łożyskowanie wału mimośrodowego

Olej w łożyskowaniach wałów mimośrodowych ma trwały charakter i nie musi być
wymieniany. Proszę sprawdzać stan oleju raz w roku.

1

2

(1) Otwór napełniania oleju i śruba kontrolna stanu oleju
(2) Śruba spustowa oleju

Zalecany rodzaj oleju: Olej przekładniowy
API GL5, SAE 90

Ilość napełniana: każda ok.  0,25 litra
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7.9.8 Ustawienie łożyska mimośrodowego napędu lemieszy wibrujących

Poruszanie się na boki widełek przegubu świadczy o luzie łożysk mimośrodowych.
W takiej sytuacji należy je odpowiednio ustawić. Niezbędny jest do tego specjalny
przyrząd ROPA tzw. klucz hakowy dla nakrętek okrągłych rowkowych M 75 x 2 (ROPA
nr art.: 018016200).

UWAGA

Tę czynność mogą przeprowadzić wyłącznie osoby, które posiadają wystarczające
doświadczenie przy regulacji łożysk wałeczkowo-stożkowych.

Łożyska należy wyregulować w taki sposób, aby nie miały żadnego luzu. Po usta-
wieniu łożyska i usunięciu luzu, nakrętkę nastawczą należy dokręcić tak, aby łożysko
wykazywało minimalne naprężenie wstępne.

1

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



Przeglądy techniczne i konserwacja
Wyorywacz

431 / 554

7.9.9 Prowadnica lemieszy/ zawieszenie lemieszy

1

Cała prowadnica lemieszy jest wypełniona olejem. Na każdym korpusie lemieszy znaj-
duje się przezroczysty przewód z filtrem odpowietrzającym (1). Ten przewód musi być
zawsze napełniony olejem. Jeśli poziom oleju nie jest już widoczny, to należy go uzu-
pełnić na tyle, aby przewód był wypełniony olejem.

Zalecany rodzaj oleju: Olej przekładniowy
API GL5, SAE 90

Ilość napełniana: ok.  0,15 litra na rząd
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7.9.10 Walce wyorywacza

Konserwacja
Przewody układu smarowania centralnego, które prowadzą do łożysk walców wyory-
wacza, należy codziennie sprawdzać (kontrola wzrokowa).

Wymiana walca wyorywacza
Jeśli walec wyorywacza zostanie wygięty po uderzeniu w wystający z ziemi kamień
lub jeśli się zużyje, należy go wymienić na nowy.

1

1

1

(1) Kołki mocujące
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Demontaż walca wyorywacza PR2h

– Łożysko współpracujące odpowiedniego walca wyorywacza należy odłączyć od
przewodu smarowania centralnego po prawej stronie wyorywacza.

– Zdjąć pokrywę łożyska i odkręcić pierścień nastawczy łożyska.
– Obudowę łożyska odkręcić od wyorywacza.
– Teraz można zdjąć z przekładni wyorywacza 6 walec wyorywacza.
– Aby wymontować walce wyorywacza od 1 do 5 należy wybić jeszcze kołki mocu-

jące (1) specjalnie do tego celu przeznaczonym i znajdującym się na wyposażeniu
maszyny wybijakiem zawleczek.

– Aby zdemontować 5 walec wyorywacza przekładnię wyorywacza należy poluzować
po prawej stronie zawieszenia przekładni (dwie śruby zaciskowe (2)), zdjąć dźwi-
gnię (3) i przekładnię przesunąć ok. 80 mm na zewnątrz.

Tę czynność można sobie w dużej mierze ułatwić stosując narzędzie specjalne (ścią-
gacz) firmy ROPA nr art.: 018029400.

WSKAZÓWKA

5. walec wyorywacza jest zabezpieczony po każdej z obu stron dwoma wbitymi w sie-
bie kołkami mocującymi (1).

– Teraz można usunąć 5 walec wyorywacza.

3

2

(2) Śruby zaciskowe
(3) Dźwignia

Montaż walca wyorywacza
Przed włożeniem walca wyorywacza złącze poliamidowe należy obficie nasmarować.
Nowy walec wyorywacza należy włożyć razem z wśrubowanym złączem poliamido-
wym aż do oporu w pazur złącza na wale napędowym przekładni wyorywacza. Przy
walcach wyorywacza 1 do 5 należy wbić kołki mocujące. Proszę pamiętać o wbiciu
kołków mocujących w obydwa końce 5 walca wyorywacza.
Zamontować kompletnie łożyska na wyorywacz.
Aby zapobiec zanieczyszczeniu otworów na kołki mocujące, wszystkie puste otwory
należy koniecznie zamknąć oryginalnymi korkami z tworzywa sztucznego firmy Ropa
(nr art. ROPA 120280300).
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7.10 Taśma sitowa

UWAGA

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

7.10.1 Napięcie

1

(1) Otwory

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

Jeżeli taśma sitowa po lewej lub prawej stronie mocniej dociska do koła napędowego,
należy natychmiast to zjawisko wyeliminować. W przeciwnym wypadku nastąpi przed-
wczesne zużycie taśmy sitowej.

W tym celu należy postępować w następujący sposób:
– Odkręcić cztery śruby mocujące (1).
– Obrócić następnie nakrętki na śrubie nastawczej (2) o 1-2 obroty.
– Ponownie dokręcić cztery śruby mocujące (1) i uruchomić taśmę sitową na kilka

minut. Sprawdzić wzrokowo, czy taśma przesuwa się równomiernie na wprost.
Jeżeli nie, to operację ustawiania należy powtarzać aż do momentu, kiedy taśma
będzie się równomiernie przesuwała po środku.

A B

1

2

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

1

2

Kontrola poziomu oleju
Poziom oleju w przekładni taśmy sitowej należy sprawdzać raz dziennie. Ilość oleju
jest wystarczająca, kiedy poziom dochodzi do wziernika.
W tym celu:
Podnieść wyorywacz całkowicie do góry, następnie maszynę wyłączyć i zabezpieczyć
przed przypadkowym uruchomieniem i przesunięciem. Z lewej i prawej strony założyć
łańcuch zabezpieczający.

Wymiana oleju
Pierwsza wymiana oleju jest wymagana po 50 godzinach pracy, następnie raz w roku.
Olej wymieniać należy tylko wtedy, gdy olej przekładniowy osiągnął temperaturą robo-
czą.
Opuścić wyorywacz całkiem w dół.
Spuścić olej przez otwór spustowy (1) do wystarczająco dużego olejoodpornego
pojemnika.
Wkręcić i dokręcić śrubę spustową oleju. Ostrożnie wykręcić wziernik. Świeży olej
należy wlewać przez otwór wziernika (2) do momentu, kiedy poziom dojdzie do dolnej
krawędzi otworu.
Wkręcić wziernik i założyć nową uszczelkę (nr art. 412026100).
Podnieść wyorywacz.
Sprawdzić stan oleju.

Zalecany rodzaj oleju: Olej przekładniowy
API GL5, SAE 90

Ilość napełniana: ok.  2,5 litra
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7.12 Gwiazdy sitowe

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

M10 = 72 Nm

M14 = 135 Nm

W przypadku stwierdzenia, że na już przeoranych powierzchniach leży większa ilość
buraków, można przyjąć, że złamany jest pręt rusztu prowadzącego lub palec gwiazdy
sitowej. Bezzwłocznie wymienić uszkodzone części!

Wszystkie gwiazdy sitowe i ruszty prowadzące należy raz dziennie oczyścić z obcych
ciał, zakleszczonych kamieni itd.

Listwa zgarniająca gwiazdy sitowej
Kontrola raz w tygodniu. W razie potrzeby ustawić lub wymienić.

1

(1) Listwa zgarniająca gwiazdy sitowej
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7.13 Elewator

OSTRZEŻENIE

Ryzyko odniesienia obrażeń!
Zagrożenie życia przez poruszające się elementy maszyny.

– Przed wejściem do zasobnika zatrzymać maszynę i wyłączyć silnik.
– Zabezpieczyć maszynę przed przypadkowym uruchomieniem silnika.
– Wszystkie prace konserwacyjne i naprawy mogą przeprowadzać wyłącznie odpo-

wiednio przeszkolone osoby.

Napinanie taśmy elewatora:

1 Wyjść z zasobnika i upewnić się, czy w zasobniku nie ma innych osób.

2 Uruchomić silnik i całkowicie rozłożyć elewator. Włączyć napęd maszyny i zostawić
elewator pracujący na około pół minuty.

WSKAZÓWKA

Taśma elewatora zostaje naprężona po pierwszym włączeniu napędu maszyny.
Siłowniki podporowe wysuwane są do oporu dopiero wtedy, gdy maszyna jest włą-
czona i elewator pracuje. Napięcie taśmy elewatora można skontrolować tylko
wtedy, jeśli oba siłowniki podporowej są wysunięte do oporu.

Ponownie wyłączyć napęd maszyny oraz silnik i zabezpieczyć maszynę przed
przypadkowym uruchomieniem.

3 Sprawdzić długość cylindrów na prawym wahaczu elewatora, cylindry (13) muszą
być wysunięte do oporu. Cylindry są wysunięte do oporu wtedy, gdy długość cylin-
dra mierzona od środka głowicy śruby do środka głowicy śruby wynosi 1385 mm.

13
13

13

13
85

 m
m

4 Jeśli wymiar ten nie został osiągnięty, elewator jest zbyt mocno napięty obydwoma
rolkami napinającymi (1).
Jeśli wymiar ten jest właściwy to dalej patrz punkt 8.
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1

1

5 Zluzować znajdujące się z przodu i z tyłu na ramieniu napinacza po dwie śruby
mocujące (2).

2

2

6 Redukcja napięcia taśmy elewatora: proszę ustawić ramiona napinaczy na jedna-
kowy wymiar w dół z obu stron obracając nakrętki (3) znajdujące się na prętach
napinania (4).



Przeglądy techniczne i konserwacja
Elewator

440 / 554

4

3

4

3

7 Powtórzyć punkty 1 - 3 i sprawdzić wymiary cylindrów (13).

8 Następnie sprawdzić długość cylindrów na lewym wahaczu elewatora, cylindry (10)
muszą być wsunięte do oporu.

10

10

10

9 Jeśli cylindry (10) nie są całkowicie wsunięte, to taśma elewatora jest zbyt mocno
napięta rolkami napinającymi (1). 
Zmniejszyć napięcie taśmy elewatora (patrz punkt 5 i 6). 
Rozłożyć ponownie elewator (patrz punkt 1-3).

10 Sprawdzić ustawienie śrub (11), odstęp między głowicą śruby i wahaczem elewa-
tora musi wynosić ok. 2 mm.
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11

11 Sprawdzić długość dwóch cylindrów podporowych, cylindry (12) muszą być wysu-
nięte do oporu. Cylindry są wysunięte do oporu wtedy, gdy długość cylindra mie-
rzona od środka głowicy śruby do środka głowicy śruby wynosi 1460 mm.

1460 mm

12 12

12 Jeśli cylindry (12) nie są całkowicie wsunięte, to taśma elewatora jest zbyt mocno
napięta rolkami napinającymi (1). 
Zmniejszyć napięcie taśmy elewatora (patrz punkt 5 i 6). 
Rozłożyć ponownie elewator (patrz punkt 1-3).

13 Sprawdzić naciągnięcie taśmy elewatora pod maszyną. Taśmę elewatora należy
naprężyć w pozycji roboczej w taki sposób, aby podczas wrzutu buraków przy roz-
łożonym elewatorze jego zwis wyniósł maksymalnie 3 cm (13). Jeżeli taśma elewa-
tora będzie miała większy zwis, kiedy elewator będzie rozłożony i pusty, to należy
ją naprężyć.
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13

Prawidłowo napięta taśma elewatora

Napinanie taśmy elewatora:
14 Zluzować znajdujące się z przodu i z tyłu na ramieniu napinacza po dwie śruby

mocujące (2). Ustawić ramiona napinaczy na jednakowy wymiar do góry z obu
stron obracając nakrętki (3) znajdujące się na prętach napinania (4). Nie naprężać
taśmy elewatora zbyt mocno. Taśmę elewatora należy naprężyć w taki sposób, aby
podczas wrzutu buraków przy rozłożonym elewatorze taśma lekko zwisała.
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Ustawianie równomiernego przesuwu:
Jeżeli taśma elewatora po lewej lub prawej stronie mocniej dociska do koła napędo-
wego, należy natychmiast ustawić na wahaczach elewatora równomierny przesuw. W
przeciwnym wypadku nastąpi przedwczesne zużycie taśmy elewatora.

W tym celu należy postępować w następujący sposób:
– Zluzować cztery śruby zaciskowe (6).
– Zluzować śruby zaciskowe (7) w otworach podłużnych.
– Obrócić następnie nakrętki na śrubie nastawczej (8) i (9) o 1-2 obroty.
– Dokręcić nakrętki (8) i (9).
– Dokręcić śruby zaciskowe (6) i (7).
– Uruchomić taśmę elewatora na kilka minut. Sprawdzić wzrokowo, czy taśma prze-

suwa się równomiernie na wprost. Jeżeli nie, to operację ustawiania należy powta-
rzać aż do momentu, kiedy taśma będzie się równomiernie przesuwała po środku.

6

6

6

6 7

7
89

Ilustracja pokazuje ustawienia na wahaczu elewatora z prawej, z przodu

Ustawianie na równo wału napędowego elewatora:

– Odkręcić śruby zaciskowe (14).
– Obrócić następnie nakrętki na śrubie nastawczej (15) i (16) o 1-2 obroty.
– Dokręcić ponownie nakrętki (15) i (16).
– Dokręcić śruby zaciskowe (14).
– Uruchomić taśmę elewatora na kilka minut. Sprawdzić wzrokowo, czy taśma prze-

suwa się równomiernie na wprost. Jeżeli nie, to operację ustawiania należy powta-
rzać aż do momentu, kiedy taśma będzie się równomiernie przesuwała po środku.

16

14

15

14

Ilustracja pokazuje wahacz elewatora z prawej, z tyłu
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Czyszczenie:
Szyb elewatora należy sprawdzać raz dziennie pod kątem przyczepionych zanie-
czyszczeń i w razie potrzeby przeczyścić (drapakiem do brudu). W ekstremalnych
sytuacjach może być konieczne czyszczenie w trakcie pracy w polu.
Wszystkie rolki w elewatorze należy sprawdzać raz dziennie pod kątem swobodnego
obracania. Rolki, które nie obracają się swobodnie, należy przeczyścić. Uszkodzone
rolki należy wymienić.
Smarowniczki na przekładni kątowej elewatora (z przodu po prawej stronie
na rurze pokrywy) i łożyska wałów napędowych należy smarować praską co
100 roboczogodzin.
Koła napędowe elewatora należy wymienić, kiedy zęby będą zużyte na średnicy ok.
pięć mm (oryginalny wymiar od górnej krawędzi zęba do górnej krawędzi przeciwle-
głego zęba: 500 mm; granica zużycia: 495 mm).
Skrobaki kół napędowych elewatora należy wymienić, jeśli są zużyte.

5

5

Miejsce obok punktu obrotowego składanego kanału elewatora z lewej (5) należy
regularnie czyścić.
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7.14 Zasobnik

Zasobnik (wszystkie blachy dookoła podłogi zgarniającej) należy sprawdzać raz dzien-
nie pod kątem przyczepionych zanieczyszczeń i w razie potrzeby przeczyścić. Ziemia
przyklejona do zasobnika kombajnu redukuje pojemność zasobnika buraków i podnosi
niepotrzebnie wagę maszyny!

7.14.1 Ślimak zasobnika

Rurę ślimaka zasobnika i jego ślimacznicę należy regularnie oczyszczać z ziemi i
innych przyklejonych ciał obcych.
Przegub krzyżakowy w napędzie z tyłu oraz łożyska z przodu należy smarować pra-
ską smarowniczą co 100 godzin pracy.

7.14.2 Czujniki ultradźwiękowe

1

(1) Czujnik ultradźwiękowy z przodu

2

(2) Czujnik ultradźwiękowy z tyłu

Obydwa czujniki ultradźwiękowe (1) i (2) należy regularnie czyścić wilgotną ścierką
z ewentualnych zanieczyszczeń. W celu zagwarantowania optymalnej pracy czujni-
ków konieczne jest, aby były one całkowicie czyste.

7.14.3 Podłogi zgarniające

Łańcuchy podłóg zgarniających zużywają się w różny sposób. Żywotność łańcuchów
można zdecydowanie przedłużyć, jeżeli będą zamieniane miejscami według poniż-
szego schematu:
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Łańcuchy podłogi wzdłużnej:
W przeliczeniu na wydajność wyorywania
po ok. 1200 ha lub raz w roku.

Łańcuchy podłogi poprzecznej:
W przeliczeniu na wydajność wyorywa-
nia po ok. 600 ha lub raz w roku. Pod-
czas wymiany łańcuchy obrócić w sposób
pokazany na rysunku obok.

1
1

(1) Zawleczka

WSKAZÓWKA

Zawleczkę kontrolować 1 x w roku pod kątem zużycia. Zużyte zawleczki wymienić
bezwzględnie na nowe.
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7.14.3.1 Naprężenie łańcuchów podłóg zgarniających

UWAGA

Regularnie kontrolować podłogę zasobnika. Przynajmniej raz dziennie usuwać przy-
klejoną do podłogi ziemię. Przyklejająca się do podłogi ziemia może ją zbyt mocno
obciążać. Może to prowadzić do pęknięcia łańcucha podłogi.

Obu podłóg nie wolno naprężać zbyt mocno. Należy je naprężyć w taki sposób,
aby łańcuchy po przejściu przez koło napędowe, przesuwały się swobodnie między
dwoma listwami prowadzącymi z tworzywa sztucznego. Łańcuch nie może w tym
miejscu wchodzić od dołu na listwę. Jeżeli tak jest, to oznacza to, że łańcuch jest za
mało naciągnięty. Wtedy odpowiedni łańcuch należy naciągnąć.

Naprężenie jest w tym przypadku konieczne!

Prawidłowy naciąg łańcucha
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7.14.3.2 Naprężenie podłogi wzdłużnej

Obie podłogi wzdłużne są naciągane z przodu. Ich naciągi należy regulować oddziel-
nie. Dwie śruby napinające w każdej podłodze znajdują się z przodu przy zwrotnicy
podłogi pod podłogą zasobnika.

12

(1) Śruba napinająca
(2) Nakrętka kontrująca

Ustawianie naciągu podłogi:

– Zluzować nakrętki kontrujące (2) .
– Wkręcając śruby napinające (1) przesunąć wałek nawrotny podłogi zgarniającej na

tyle do przodu, aby łańcuchy wchodziły z tyłu czysto do listew prowadzących.
– Pamiętać o tym, aby obie śruby napinające (1) przestawiać w jednakowym odstę-

pie.
– Dokręcić nakrętki kontrujące.
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7.14.3.3 Ustawianie naciągu podłogi poprzecznej

Podłoga poprzeczna naprężana jest z prawej strony maszyny. Ich naciągi należy regu-
lować oddzielnie. Dwie śruby napinające w każdej podłodze znajdują się przy zwrot-
nicy podłogi pod podłogą zasobnika.

2 1

(1) Śruba napinająca
(2) Nakrętka kontrująca

Ustawianie naciągu podłogi:

– Zluzować nakrętki kontrujące (2) na obu śrubach napinających.
– Obie śruby napinające (1) przestawić o taką samą odległość. W ten sposób prze-

suwa się równomiernie położenie wałka nawrotnego podłogi na zewnątrz, aż do
momentu, kiedy łańcuch podłogi będzie wchodził od góry na poliamidową listwę.

– Dokręcić nakrętki kontrujące.
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7.14.3.4 Łańcuchy napędowe

Oba łańcuchy napędowe napędu podłóg i łańcuch napędowy walca czyszczącego
należy oliwić co 100 godzin pracy i kontrolować pod kątem ich prawidłowego nacią-
gnięcia.

3
3

Łańcuch napinający podłogi poprzecznej
i walca czyszczącego

(3) Klocki napinające

3

4

Łańcuch napędowy podłogi wzdłużnej

(4) Wspornik silnika olejowego (nie
przestawiać!)

– W celu naciągnięcia łańcuchów napędowych odkręcić śrubę mocującą klocka napi-
nającego z tworzywa sztucznego (3). Przekręcić klocek w taki sposób, aby łańcuch
był ponownie napięty. Dokręcić śrubę mocującą.
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7.14.3.5 Łożyska wału napędowego podłóg zgarniających i walca
czyszczącego

Podłogi zgarniające wzdłużnie
Trzy łożyska wału napędowego należy smarować co 100 godzin pracy. Dwa łożyska
można smarować z wnętrza zasobnika przez wycięcie (5) w pokrywie wału napędo-
wego podłogi wzdłużnej. Trzecie łożysko znajduje się na wale napędowym za kołem
napędu łańcucha (dostępne po otwarciu prawej pokrywy ochronnej).

5

Podłogi zgarniające poprzecznie
Trzy łożyska wału napędowego (z lewej strony maszyny) należy również smarować co
100 godzin pracy. Dwa łożyska można smarować z wnętrza zasobnika przez wycię-
cie w pokrywie wałka napędowego podłogi poprzecznej. Tylne łożysko znajduje się na
wale napędowym za kołem napędu łańcucha.

Blok smarowniczek w pomieszczeniu silnika



Przeglądy techniczne i konserwacja
Zasobnik

452 / 554

Kółka nawrotne podłóg zgarniających
Łącznie 8 kółek nawrotnych podłóg zgarniających (4 dla podłóg wzdłużnych, 4 dla
podłóg poprzecznych) należy smarować co 100 godzin pracy.

Łożysko walca czyszczącego
Oba łożyska walca czyszczącego należy smarować co 100 godzin pracy.
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7.15 Taśma wyładowcza

UWAGA

Regularnie czyścić z brudu i resztek roślin zbierających się w dolnym zespole nawrot-
nym taśmy wyładowczej lub w samej taśmie, w razie potrzeby nawet kilka razy w
ciągu jednej zmiany.

Czyszczenie taśmy wyładowczej jest łatwiejsze, kiedy taśma zostanie doprowadzona
do pozycji czyszczenia jak pokazano na poniższej ilustracji.

OSTRZEŻENIE

Zagrożenie zmiażdżeniem!
Ryzyko ciężkich obrażeń ciała w przypadku niespodziewanego opadnięcia taśmy
wyładowczej.

– Wszelkie prace pod rozłożoną taśmą wyładowczą należy przeprowadzać tylko
wtedy, kiedy taśma jest bezpiecznie podparta na wystarczająco wytrzymałym
materiale.

UWAGA

Proszę czyścić regularnie ściany boczne taśmy wyładowczej. Wyschnięta i twarda zie-
mia może uszkodzić pas taśmy wyładowczej przy jego składaniu!
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56

Doprowadzanie taśmy wyładowczej do pozycji czyszczenia
Wariant 1:

– Taśmę wyładowczą opuścić o więcej niż 90 %.
– Część przegubową taśmy wyładowczej 2 opuścić całkiem w dół naciskając jedno-

cześnie przycisk  i przycisk wielofunkcyjny (56) na elemencie obsługi taśmy
wyładowczej i przyciski te trzymać wciśnięte przez dalsze 5 sekund, po tym czasie
oczekiwania taśma wyładowcza złamie się do pozycji czyszczenia.

– Po jednoczesnym przyciśnięciu przycisku  i przycisku wielofunkcyjnego (56)
na elemencie obsługi taśmy wyładowczej taśma wyładowcza wyjdzie ponownie z
pozycji czyszczenia.

Wariant 2:

– Taśmę wyładowczą opuścić o więcej niż 90 %.
– W tym celu za pomocą przełącznika R-Select wybrać funkcję .
– Naciskać przycisk + tak długo, aż taśma wyładowcza ustawi się do pozycji czysz-

czenia.
– Przyciskiem - powoduje się wyjście taśmy wyładowczej z pozycji czyszczenia.
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7.15.1 Naciąganie pasa

2

1
1

3

(1) Śruby zaciskowe
(2) Nakrętka kontrująca
(3) Śruba napinająca

OSTRZEŻENIE

Ryzyko poważnych obrażeń.

– Naprężenie pasa taśmy wyładowczej może się odbywać tylko przy wyłączonym
napędzie i silniku.

– Zabezpieczyć maszynę przed przypadkowym uruchomieniem silnika

Pas taśmy wyładowczej należy naciągnąć, kiedy palce zabieraka dotykają kółek
nawrotnych walca czyszczącego.

– Wyłączyć silnik i zabezpieczyć przed przypadkowym włączeniem.
– W celu naprężenia pasa zluzować śruby zaciskowe (1) obu wsporników łożysk i

wspornika silnika olejowego.
– Zluzować nakrętki kontrujące (2).
– Równomiernie wkręcić śruby napinające (3), tak aby wałek napędowy został wysu-

nięty równomiernie na zewnątrz.
– Dokręcić nakrętki kontrujące.
– Dokręcić śruby zaciskowe obu wsporników łożysk oraz wspornika silnika olejo-

wego.

Należy pamiętać o tym, że pas taśmy wyładowczej powinien być równomiernie nacią-
gnięty. Włączyć na chwilę taśmę wyładowczą. Sprawdzić naciąg i w razie potrzeby
powtórzyć procedurę naciągania.
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Koła napędowe

UWAGA

Na czas wymienić koła napędowe, nie czekać, aż pas taśmy wyładowczej zeskoczy!

Koła napędowe należy sprawdzać pod kątem zużycia co najmniej raz na sezon.
Mocno zużyte koła napędowe prowadzą do przedwczesnego zużycia pasa taśmy
wyładowczej.
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7.16 Klimatyzacja i wentylacja

Możliwa przyczyna zbyt słabej mocy chłodzenia klimatyzacji:

– Kondensator klimatyzacji zanieczyszczony.
Pomoc: Wyczyścić kondensator klimatyzacji

– Za mała ilość środka chłodzącego w obiegu:
Pomoc: Pomóc może jedynie specjalistyczny personel posiadający specjalne
narzędzia.

– Dysze wentylacyjne nie są otwarte.
Pomoc: otworzyć dysze wentylacyjne.

– Dysze wentylacyjne zanieczyszczone.
Pomoc: wyczyścić dysze wentylacyjne.

Jeśli ogrzewanie lub wentylacja nie pracuje z pełną mocą nawet przy całkowicie
otwartych dyszach wentylacyjnych, najczęstszej przyczyny należy doszukiwać się w
zapchanych filtrach. Dlatego zawsze trzeba czyścić oba filtry.

7.16.1 Kondensator klimatyzacji

1

2

33

(1) Chłodnica oleju przekładni CVR
(2) Kondensator klimatyzacji
(3) Nakrętki sześciokątne ramy mocującej

– Sprawdzać codziennie kondensator (2) klimatyzacji pod kątem zabrudzeń.
– Usunąć ręcznie większe zanieczyszczenia, czyszcząc sprężonym powietrzem lub

wężem z wodą. Używanie myjki wysokociśnieniowej dopuszczalne jest wyłącznie
przy użyciu płaskiego strumienia wody, ze zredukowanym ciśnieniem i przy zacho-
waniu odstępu co najmniej 30 cm.

– Do czyszczenia ramę mocującą można złożyć do góry. W tym celu należy w górnej
części ramy chłodnicy poluzować dwie nakrętki sześciokątne (3) i złożyć ramę do
góry.

OSTROŻNIE

Ryzyko obrażeń i skażenia środowiska naturalnego.
Prace konserwacyjne klimatyzacji, podczas których konieczna jest ingerencja w
obwód czynnika chłodzącego (np. uzupełnienie czynnika chłodzącego, wymiana osu-
szacza zbiorczego itp.) może przeprowadzić wyłącznie autoryzowane przedsiębior-
stwo specjalistyczne.
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7.16.2 Filtr obiegowy powietrza

Filtr obiegowy powietrza (1) znajduje się za fotelem kierowcy pod pokrywą w podłodze
kabiny.

1

(1) Filtr obiegowy powietrza

2

Filtr należy w razie potrzeby oczyścić. W
tym celu należy:

– Wyjąć filtr obiegowy powietrza (1) do
góry przy łączniku(2).

– Filtr obiegowy powietrza przedmuchać
sprężonym powietrzem.

– Ponownie włożyć oczyszczony filtr
obiegowy powietrza. Jednocześnie
zwrócić uwagę na kierunek przepływu.
Nadrukowana strzałka (3) na filtrze
musi być skierowana do przodu wzglę-
dem szyby przedniej.

Ten element filtrujący
(nr art. ROPA 352042200) należy w każ-
dym wypadku wymieniać raz w roku.

3
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7.16.3 Filtr ssania świeżego powietrza

Filtr ssania świeżego powietrza (1) znajduje się w kabinie kierowcy z prawej strony na
zewnątrz na ścianie tylnej kabiny.

Filtr należy w razie potrzeby oczyścić. W tym celu należy:

– Zdjąć pokrywę.
– Dokręcić śrubę radełkowaną i wyciągnąć filtr z ramy mocującej.
– Przeczyścić element filtrujący sprężonym powietrzem.
– Przeczyszczony element filtrujący włożyć ponownie w ramę mocującą i zamoco-

wać śrubą radełkową.
– Założyć pokrywę.

Ten element filtrujący (nr art. ROPA 352033200) należy w każdym wypadku wymie-
niać raz w roku.

1

7.16.4 Odpływ kondensatu

Sprawdzać regularnie odpływ kondensatu układu klimatyzacji pod kabiną. Jeśli poja-
wia się problem z wypływem wody, odpływ kondensatu należy oczyścić.
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7.16.5 Obwód czynnika chłodzącego

1

UWAGA

Wskazówka dla warsztatów specjalistycznych!
W przypadku wymiany lub uzupełnienia czynnika chłodzącego należy stosować olej
Fuchs Reniso PAG46 (nr art. ROPA 435004600). W żadnym wypadku nie wolno wpro-
wadzać do układu klimatyzacji domieszek innych olejów. W obiegu środka chłodzą-
cego znajduje się 250 ml oleju.
Typ czynnika chłodzącego: R134a, ilość napełniana ok. 1680 gramów.

Prace konserwacyjne, które należy przeprowadzać raz w roku:

– Kontrolę i ewentualną naprawę klimatyzacji należy zlecić autoryzowanemu przed-
siębiorstwu specjalistycznemu.

Prace konserwacyjne, które należy przeprowadzać co dwa lata:

– Wymianę czynnika chłodzącego i osuszacza zbiorczego (1)
(nr art. ROPA 352041500) zlecić autoryzowanemu przedsiębiorstwu specjalistycz-
nemu.

Firma ROPA dodaje do czynnika chłodzącego środek fluorescencyjny. Dzięki temu
można szybko zauważyć ewentualnie pojawiające się nieszczelności klimatyzacji, co
pozwala obniżyć koszty dodatkowe.
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7.17 Konserwacja akumulatora

W trakcie sezonu należy przynajmniej co 2 tygodnie sprawdzić poziom kwasów w aku-
mulatorach pojazdu.

Skrzynia akumulatora

OSTRZEŻENIE

Ryzyko poparzenia.
Kwasy z akumulatorów mogą wywołać niebezpieczne podrażnienia na skórze i w dro-
gach oddechowych.

– W trakcie prac z akumulatorami kwasowymi należy mieć na sobie odpowiednie
ubranie ochronne (okulary ochronne, kwasoodporne rękawice, fartuch).

– Unikać kontaktu skórnego z kwasem z akumulatora.
– Unikać również wdychania oparów kwasów.
– W trakcie pracy zapewnić wystarczającą wentylację pomieszczenia.
– W przypadku kontaktu skórnego z kwasem zanieczyszczone partie skóry przemyć

natychmiast wodą. Następnie bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem.

W razie potrzeby dolać tyle destylowanej wody, aż poziom kwasu będzie sięgał 10mm
nad górną krawędzią płytek.

Napełniaczem akumulatora z automatyką stanu napełnienia (ROPA
nr art. 015036400) wykona się to szybko i pewnie.
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7.18 Drukarka (opcja)

W przypadku silnej eksploatacji drukarki, na którą mogą mieć wpływ jakość papieru
oraz niekorzystne warunki zewnętrzne, może się okazać, że konieczne będzie
wyczyszczenie głowicy drukującej, czujnika i wału napędowego, w szczególności
wtedy, gdy wydruk jest w kilku miejscach słabo widoczny.

– Otworzyć pokrywę zasobnika papieru i wyciągnąć rolkę papieru.
– Zabrudzenia papieru, czujnika i krawędzi zrywającej usunąć małym pędzelkiem.
– Mocno dmuchnąć w korytko zasobnika papieru, aby usunąć większe cząsteczki

kurzu.
– Patyczki kosmetyczne zanurzyć w czystym alkoholu izopropylowym (IPA) i wyczy-

ścić listwę drukującą, można użyć również sztyftu lub karty do czyszczenia głowic
drukarek.

– Większe, silne zabrudzenia również usunąć patyczkiem kosmetycznym nasączo-
nym alkoholem (IPA).

W żadnym wypadku nie wolno do czyszczenia używać ostrych przedmiotów. Mogłyby
one uszkodzić głowicę drukarki.
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7.19 Przerwa w pracy przez dłuższy czas

W przypadku, kiedy maszyna nie będzie pracowała przez okres dłuższy niż cztery
tygodnie, należy przeprowadzić następujące prace:

– Maszynę dokładnie umyć. W trakcie mycia unikać polewania wodą łożysk i rolek
nośnych.

– Dokładnie przeczyścić bębny po środku gwiazd sitowych przy użyciu myjki wysoko-
ciśnieniowej.

UWAGA

Producent informuje, że wszelkie uszkodzenia maszyny, których przyczyną jest zapie-
czona ziemia w bębnie gwiazdy sitowej, nie są objęte roszczeniami gwarancyjnymi ani
naprawami z tytułu rękojmi.

– Spuścić wodę zebraną w zbiorniku wysokiego ciśnienia.
– Posmarować wszystkie miejsca w maszynie wymagające smarowania.
– Włączyć układ centralnego smarowania przy załączonym napędzie na przynaj-

mniej 2 cykle.
– Spryskać całą maszynę olejem antykorozyjnym. Zwrócić uwagę na to, aby olej lub

smar nie dostał się na opony.
– Posmarować tłoczyska i kolby siłowników hydraulicznych.
– Ustawić maszynę w suchym i zabezpieczonym przed warunkami pogodowymi

miejscu, najlepiej w hali.

OSTRZEŻENIE

Ryzyko poparzenia.
Kwasy z akumulatorów mogą wywołać niebezpieczne podrażnienia na skórze i w dro-
gach oddechowych.

– W trakcie prac z akumulatorami kwasowymi należy mieć na sobie odpowiednie
ubranie ochronne (okulary ochronne, kwasoodporne rękawice, fartuch).

– Unikać kontaktu skórnego z kwasem z akumulatora.
– Unikać również wdychania oparów kwasów.
– W trakcie pracy zapewnić wystarczającą wentylację pomieszczenia.
– W przypadku kontaktu skórnego z kwasem zanieczyszczone partie skóry przemyć

natychmiast wodą. Następnie bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem.

– Wymontować akumulatory. Należy je przechowywać w chłodnym, suchym i za-
bezpieczonym przed mrozem miejscu. Przed ich zmagazynowaniem sprawdzić
poziom kwasu i w razie potrzeby uzupełnić wodą destylowaną. Przed zmagazy-
nowaniem akumulatory należy naładować do pełna. W trakcie magazynowania
akumulatorów sprawdzać napięcie raz w miesiącu i w razie potrzeby doładować.
Posmarować bieguny akumulatorów specjalnym smarem.
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NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Ostrzeżenie przed groźbą eksplozji!
W przypadku, kiedy akumulatory kwasowe będą niefachowo ładowane nieodpowied-
nimi ładowarkami lub przy użyciu zbyt wysokich napięć, może dojść do zbierania się
gazu. Gaz ten jest łatwopalny i może eksplodować.

– Pamiętać o zachowaniu właściwego napięcia ładowania.
– Akumulatory należy ładować wyłącznie w dobrze wentylowanych miejscach.
– Surowo zabrania się palenia papierosów, używania ognia lub otwartych źródeł

światła.

Żywotność akumulatorów:
W celu zagwarantowania gotowości akumulatorów do uruchomienia maszyny w przy-
padku ich składowania przez okres ponad 2 tygodni należy stosować się do następu-
jących wskazówek:

– Skontrolować poziom płynu. Jeżeli jest on zbyt niski, użyć do uzupełnienia poziomu
do maksymalnego oznaczenia wyłącznie destylowanej wody.

– Współczynnik rozładowania wynosi około 0,2 % pojemności znamionowej/dzień
przy 20°C.

– Regularnie kontrolować gęstość kwasu w celu uniknięcia głębokiego rozładowania
akumulatorów. Jeżeli gęstość jest niższa od 1,21 kg/l, akumulatory należy dołado-
wać. Zalecany prąd ładowania wynosi 1/10 pojemności.

– Mocno rozładowane akumulatory tworzą siarczek ołowiu. W takiej sytuacji nie ma
możliwość regeneracji poprzez doładowanie.

– W przypadku zasiarczonych akumulatorów, które można rozpoznać po srebrnym
osadzie na płytkach i mętnym kwasie, wygasają roszczenia gwarancyjne. Takie
akumulatory nie są również objęte rękojmią, ponieważ przyczyną tych uszkodzeń
są zaniedbania w zakresie należytej konserwacji.
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7.20 Demontaż i utylizacja
Jeśli maszyna po zakończeniu jej użytkowania nie zostanie prawidłowo zutylizowana
to może dojść do wypadków i zatrucia środowiska naturalnego.

Zagrożenia spowodowane są przez:
Olej hydrauliczny/silnikowy
Smary/środki eksploatacyjne
Płyn chłodnicy/środek chłodzący
Paliwo
Akumulatory
Znajdujące się pod ciśnieniem nośniki/zbiorniki
Resztki energii
Ruchome elementy

– Utylizację i demontaż maszyny zlecić należy koniecznie wyspecjalizowanym w tym
zakresie przedsiębiorstwom, zgodnie z panującymi przepisami i normami.

– Pamiętać należy o krajowych przepisach bezpieczeństwa w zakresie demontażu
maszyn.

– Nosić osobiste środki ochrony.
– W przypadku wszystkich prac w układzie hydraulicznym lub przy zbiornikach

ciśnieniowych należy wcześniej zredukować ciśnienie w układzie do zera.
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8 Awaria i pomoc
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O awariach lub sytuacjach niebezpiecznych użytkownik jest informowany wizualnie
poprzez komunikat ostrzegawczy na terminalu R-Touch oraz dźwiękowo przez ostrze-
gawcze dźwięki. W sytuacjach niebezpiecznych poszczególne funkcje mogą zostać
zablokowane.

Awarie, przyczyny i pomoc opisane są na R-Touch rozdział 6.

8.1 Wyłączniki bezpieczeństwa
Maszyna zapewnia użytkownikowi i materiałowi najwyższy możliwy poziom bezpie-
czeństwa. Wyłączniki bezpieczeństwa w kabinie kierowcy blokują poszczególne funk-
cje maszyny po opuszczeniu kabiny przez kierowcę. W przypadku braku możliwo-
ści wykonania danej funkcji z kabiny kierowcy lub kiedy wyłączniki są zablokowane,
należy w pierwszej kolejności sprawdzić, czy zamknięte są drzwi kabiny, zasobnika
i pokrywa komory silnika.

Jeśli usterka nie daje się usunąć w ten sposób, należy sprawdzić w odpowiednich
rozdziałach niniejszej instrukcji obsługi uszkodzone lub niedziałające podzespoły. W
instrukcji można znaleźć wskazówki dotyczące zabezpieczających układów przełącza-
jących oraz możliwych przyczyn usterki. Tam znajdują sią wskazówki dotyczące wyłą-
czeń bezpieczeństwa i pokazane możliwe przyczyny usterek.

OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo najcięższych obrażeń lub uszkodzenia maszyny.

– Nigdy nie wyłączać mechanizmów zabezpieczających, blokad zabezpieczających
lub przełączników zabezpieczających. Może to skutkować poważnymi obraże-
niami.

– Nigdy nie przeprowadzać prób działania w przypadku braku wiedzy na temat
zasięgu takich prób.

– Zadbać o to, aby podczas wyszukiwania usterek lub usuwania usterek obecna była
ewentualnie druga osoba, która na tyle zna obsługę maszyny, że może ją natych-
miast wyłączyć, jeśli pojawi się zagrożenie.

– Już w razie najmniejszych wątpliwości skorzystać z pomocy przeszkolonego perso-
nelu specjalistycznego lub skonsultować się z personelem serwisowym ROPA.

– Nie naprawiać maszyny, jeśli się nie ma niezbędnej wiedzy fachowej ani doświad-
czenia.

W przypadku skontaktowania się z przedstawicielem handlowym lub producentem
poprzez radio lub telefon istnieje możliwość przeprowadzenia zaawansowanej zdal-
nej diagnozy usterki przy pomocy menu Diagnostyka na terminalu R-Touch. Ze wzglę-
dów bezpieczeństwa poszczególne punkty menu są zablokowane dla użytkownika. W
przypadku niefachowej obsługi może dojść do groźnych dla życia obrażeń osób lub
poważnych uszkodzeń w maszynie, których skutkiem będą drogie naprawy.
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8.2 Bezpieczniki

8.2.1 Bezpieczniki topikowe

W maszynie zastosowano głównie dostępne w handlu bezpieczniki ze wtykiem pła-
skim (bezpieczniki topikowe). Bezpieczniki te są dostępne bez użycia narzędzi.

Bezpieczniki elektryczne znajdują się
– na silniku wysokoprężnym (patrz Strona 472)
– w centralnym układzie elektrycznym w kabinie kierowcy (patrz Strona 474)
– w konsoli fotela (patrz Strona 473)
– w skrzynce elektrycznej silnika (patrz Strona 479)

Naklejki po wewnętrznej stronie osłon oznaczają rozmieszczenie poszczególnych bez-
pieczników. Dodatkowo w konsoli fotela znajdują się trzy elektroniczne automaty bez-
piecznikowe.

Można je wykorzystać podczas szukania usterek. W tym celu odpowiedni bezpiecznik
elektroniczny należy umieścić w miejscu przepalonego bezpiecznika topikowego. W
przypadku przeciążenia (np. zwarcie) następuje uruchomienie automatu. Bezpiecznik
załącza się ponownie po naciśnięciu przycisku zwalniającego.

Automaty bezpiecznikowe w konsoli siedzenia
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8.2.2 Bezpieczniki elektroniczne

Bezpieczniki F70r do F127r są samopowrotnymi bezpiecznikami elektronicznymi.
Kiedy w bezpieczniku świeci się dioda (LED) (1), oznacza to jego przeciążenie i nastę-
puje odłączenie zasilania prądowego do podłączonego do bezpiecznika podzespołu.

Samopowrotne bezpieczniki elektroniczne znajdują się
– w centralnym układzie elektrycznym na zewnątrz na kabinie kierowcy (patrz

Strona 476)
– w skrzynce elektrycznej silnika (patrz Strona 479)

1

Bezpieczniki elektroniczne w centralnym
układzie elektrycznym
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8.2.3 Bezpieczniki na silniku wysokoprężnym

2

1

Z tyłu z prawej strony na silniku Diesla znajdują się bezpieczniki główne (bezpieczniki
Mega-Fuse).
F01 (1) zasila centralny układ elektryczny w kabinie kierowcy i skrzynce elektrycznej
silnika.
F02 (2) zasila dużą część oświetlenia.
To, czy bezpieczniki te są sprawne sprawdzić można odpowiednim przyrządem (kon-
trolerem przepustu).

Nr. Amper Funkcja Położenie w maszynie

Zasilanie główne, bezpieczniki MEGA, Littlefuse wkręcane

F01 125 Zasilanie centralnego układu elektrycz-
nego w kabinie X1
Zasilanie skrzynka elektryczna silnika

Silnik Diesla, dolny bezpiecznik

F02 125 Zasilanie oświetlenia X2 Silnik Diesla, górny bezpiecznik

3

4
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Nr. Amper Funkcja Położenie w maszynie

Volvo silnik Diesla (wewn)

F03 10 Zasilanie Volvo EMS Silnik Diesla przód, górny bezpiecznik (3)

F04 25 Zasilanie Volvo ACM (tylko RT6c) Silnik Diesla przód, dolny bezpiecznik (4)

8.2.4 Bezpieczniki w konsoli fotela kabina kierowcy

Nr. Amper Funkcja

F43 15 Zac. 15 ESR, Terminal kolorowy, joystick, elementy obsługi

F44 15 Blokada kierowania

F45 10 Resorowanie, ogrzewanie i nawietrzanie fotela

F46 7,5 G15 Transformator 24 V / 5 V (tylko przy opcji z drukarką)

Zacisk 15

F200 5 A11 Drukarka 5 V

Naklejka ROPA nr art. 3550714PL
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8.2.5 Bezpieczniki w centralnym układzie elektrycznym w kabinie
kierowcy

Nr. Amper Funkcja

F06 15 Kl. 30 A01 komputer ESR A

F07 15 Kl. 30 A01 komputer ESR A

F08 15 Kl. 30 A02 komputer ESR B

F09 15 Kl. 30 A02 komputer ESR B

F10 15 Kl. 30 A15 komputer ESR E

F11 15
Kl. 30 A15 komputer ESR E (tylko przy wyorywaczu PR2h)
Kl. 30 A39 I/O-Moduł IV (tylko przy wyorywaczu RR)

F12 7,5
Kl. 30 A07 Kolorowy terminal
Silnik Diesla gniazdko diagnostyczne X340

F13 3 Oświetlenie wewnętrzne prawe

Zacisk 30
od X1

F14 15 Silnik wycieraczek szyb

F15 15 Dmuchawa kabiny

F16 15
Kl. 15 dla prądnicy, sensor paliwa, stan oleju hydraulicz-
nego/temperatura, sensor prędkości jazdy, wyłącznik główny
akumulatora

F17 10 Centralne smarowanie

F18 10 Przełącznik w kolumnie kierowniczej, klakson, kierunkowskazy,
sterowanie wycieraczek, pompka spryskiwaczy szyb

F19 5 A19 Urządzenie sterujące klimatyzacji

Zacisk
15

F20 3 Czujniki skrzynka elektryczna wyorywacza 24V K01/86

F21 wolny Klema 30 X1

F22 5 Monitor wideo z prawej/lewej Zacisk 15

F23 wolny
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Nr. Amper Funkcja

F24 7,5 Światło postojowe, prawe przód, lewe tył

F25 7,5 Światło postojowe, lewe przód, prawe tył, oświetlenie przełącz-
ników.

F26 7,5 Światło mijania

F27 7,5 Światło drogowe

od
światła

F28 20
Kl. 30 A36 I/O-Moduł III (tylko przy wyorywaczu PR2h)
Kl. 30 A38 I/O-Moduł III (tylko przy wyorywaczu RR)

F29 wolny

F30 15 Kl. 30 A34 I/O-Moduł I

F31 15 Kl. 30 A34 I/O-Moduł I

F32
--
15

wolny (tylko przy wyorywaczu PR2h)
ASW wyorywacz (przekaźnik K13,K14,K15), tylko wyorywacz
RR

od
X2

F33 7,5 Transformator 2 (gniazdko lodówki) Zacisk 15

F34 10 Światła awaryjne

F35 15 Przekaźnik świateł obrysowych K19

F36 15 24 V gniazdko w konsoli siedzenia

F37 15 Ustawienie lusterek, oświetlenie wewnętrzne, transformator 1
(radio gniazdka)

od
X2

F38 7,5 12 V gniazdka w konsoli dachu, radio

F39 5 12V konsola siedzenia

12 V trans-
formator 1

F40 3 Komputer telematyki A45 Klema 30
akumulator

F41 7,5 12 V lodówka, Accosat (opcja) 12 V trans-
formator 2

ROPA nr art. 3550713PL
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8.2.6 Bezpieczniki w centralnym układzie elektrycznym na zewnątrz na
kabinie kierowcy

1

(1) Bezpieczniki elektroniczne w centralnym układzie elektrycznym

Nr Amper Funkcja

F70r 100 mA
B59 DS Napęd dodatkowy wyorywacza/taśma sitowa

B171 Ciśnienie podwozie lewa strona
24 V

F71r 100 mA
B36 Ultradźwięk przód

B174 Ciśnienie napręż. wstępne podwozia prawa
24 V

F72r 100 mA
B60 DS napęd ogławiacza/wyorywacza

B170 Ciśnienie podwozie prawa strona
24 V

F73r 100 mA
B61 DS Ciśnienie hamowania

B03 Czujnik kąta kół 3 osi
24 V

F74r 100 mA
B42 Autopilot "wyłącz"

B175 Ciśnienie napręż. wstępne podwozia lewa
24 V

F120r 100 mA B178 DS Odciążenie trójpunktu (prawa) 24 V

F121r 100 mA
B94 Pozycja trójpunkt po prawej

B95 Pozycja trójpunkt po lewej
24 V

F122r 100 mA
B02 czujnik kąta kół 2 osi

B154/B155 Sensor pochylenia część przednia przegubu
24 V

F80r 100 mA B20 Obroty taśma sitowa 8,5 V

F81r 100 mA B32 Czujnik pedału jazdy 2 8,5 V

F82r 100 mA B01 Czujnik kąta kół 1 osi 8,5 V

F83r 100 mA B09 Czujnik pedału jazdy 1 8,5 V

F84r 100 mA B24 Obroty elewator 8,5 V

F85r 100 mA B146 Kąt wychylenia osi 1 8,5 V

F86r 100 mA B04 Czujnik przegubu 8,5 V
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Nr Amper Funkcja

ROPA nr art. 3550534PL
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8.2.7 Bezpieczniki w skrzynce elektrycznej wyorywacza

1

(1) LED bezpiecznik elektroniczny w skrzynce elektrycznej wyorywacza

Nr Amper Funkcja

F101r 100 mA
B05 Sensor czujnik rzędów
B76 Sensor klapa ogławiacza PASh

8,5 V

F102r 100 mA
B62 Sensor głębokość ogławiacza P
B63 Sensor głębokość ogławiacza L

8,5 V

F103r 100 mA
B64 Sensor wysokość wału kopiującego prawa
B65 Sensor wysokość wału kopiującego lewa

8,5 V

F104r 100 mA
B67 Sensor siła cięcia dogławiacza
B30 Obroty walce wyorywacza 1-4

8,5 V

F105r 100 mA
B 06 Czujnik kierowania korpusem lemieszy
B29 Obroty Wał kopiujący

8,5 V

F106r 100 mA
B08 Sensor głębokość wyorywania P
B07 Sensor głębokość wyorywania L

8,5 V

F107r 100 mA
B66 Sensor głębokości wyorywania belka lemieszy
B71 Sensor przesunięcie boczne wyorywacza

8,5 V

F108r 100 mA
B158 Sensor pantograf ogławiacza prawa
B159 Sensor pantograf ogławiacza lewa

8,5 V

F115r 100 mA
B68 DS Odciążenie ogławiacza prawa
B69 DS Odciążenie ogławiacza lewa

24 V

F116r 100 mA
B70 DS Ochrona przed kamieniami
B28 Obroty wał ogławiacza

24 V

F117r 100 mA B160 Odliściacz - obroty wału, tylko przy PES 24 V

ROPA nr art. 3550408PL
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8.2.8 Bezpieczniki w skrzynce elektrycznej silnika

Nr. Amper Funkcja

Bezpieczniki topikowe

F50 15 Kl. 30 A03 komputer ESR C

F51 15 Kl. 30 A03 komputer ESR C

F52 15 Kl. 30 A14 komputer ESR D

F53 15 Kl. 30 A14 komputer ESR D

F54 wolny

F55 wolny

F56 15 24 V Gniazdko tył

F57 15 Kl. 30 bezpośrednio z akumulatorów, zasilanie przekaźnika
akumulatorów K43

F58 wolny

F59 15 Kl. 30 A35 I/O-Moduł II

F60 15 Kl. 30 A35 I/O-Moduł II

Klema 30 X1

F130 wolny

F131 3 Kl. 15 A44 Video-Control Unit Digital
Kl. 15

Bezpieczniki elektroniczne

F75r 100 mA
B26 DS Napęd jazdy do przodu
B377 Ciśnienie paliwa filtr wstępny

24 V

F76r 100 mA
B45 Sensor ultradźwiękowy tył
B58 DS Opróżn. zasobnika

24 V

F77r 100 mA
B55 DS Gwiazda ciśnienie pompy
B56 DS Gwiazda ciśnienie silnika

24 V

F78r 100 mA B57 DS Ślimak zasobnika/elewator 24 V
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Nr. Amper Funkcja
B152 DS sprzęgła przekładni CVR

F79r 100 mA
B84 DS Napęd jazdy w tył
B107 Ciśnienie powietrza w zbiorniku

24 V

F123r 100 mA B156/B157 Sensor pochylenia część tylna przegubu 24 V

F125r 100 mA
B150 Poziom 3. oś prawa strona
B151 Poziom 3. oś lewa strona

24 V

F126r 100 mA
B148 Poziom 2. oś prawa strona
B149 Poziom 2. oś lewa strona

24 V

F127r 100 mA
B80 DS Pompa kierowania awaryjnego
B177 Pompa jazdy kąt wychylenia

24 V

F90r 100 mA
B75 Sensor ruszty wodzące 1. gwiazda
B51 PVG Smarowanie

8,5 V

F91r 100 mA
B10 Sensor ruszty wodzące 2. gwiazda
B35 Sensor taśma wyładowcza przegub 1

8,5 V

F92r 100 mA
B21 Obroty gwiazda sitowa 1
B22 Obroty gwiazda sitowa 2

8,5 V

F93r 100 mA
B23 Obroty gwiazda sitowa 3
B34 Sensor wysokość taśmy wyładowczej

8,5 V

F94r 100 mA
B120 Taśma wyładowcza przegub 2
B166 Smarowanie przekładni jazdy CVR

8,5 V

F95r 100 mA B121 Sensor ruszty wodzące 3. gwiazda 8,5 V

F96r 100 mA
B118 Obroty podłoga poprzeczna
B119 Obroty podłoga wzdłużna

8,5 V

F97r 100 mA
B163 Wysokość elewatora
B164 Wysokość pałąka zasobnika tył

8,5 V

F98r 100 mA
B161 Wysokość ślimaka zasobnika przód
B162 Wysokość ślimaka zasobnika tył

8,5 V

F99r 100 mA B165 Wysokość ramion zasobnika przód 8,5 V

ROPA nr art. 3550597PL



Awaria i pomoc
Kolorowe kody okablowania elektrycznego

481 / 554

8.3 Lista przekaźników

Nr. Nazwa Położenie
w maszynie

Uwagi Nr art.

K01 Przekaźnik obciąże-
nia głównego zac. 15

Centralny układ
elektryczny w kabi-
nie kierowcy

Przekaźnik obciążenia złącze 15
70 A

320009900

K03 Przekaźnik kierun-
kowskazów

Konsola fotela Czujnik kierunkowskazów 320002100

K06 Przekaźnik wyciera-
czek

Centralny układ
elektryczny w kabi-
nie kierowcy

Przełącza silnik wycieraczek 320057300

K07 Przekaźnik central-
nego smarowania

Centralny układ
elektryczny w kabi-
nie kierowcy

Włącza pompę centralnego smaro-
wania

320015400

K19 Przekaźnik świateł
obrysowych

Centralny układ
elektryczny w kabi-
nie kierowcy

Przełącza wszystkie światła obry-
sowe

320015400

K43 Przekaźnik akumula-
tora

Przed skrzynią aku-
mulatora

Główny włącznik akumulatora, elek-
tryczny

320076200

R600 Przekaźnik główny
EMS Volvo

Z przodu na silniku
Diesla

Element Volvo wyłącz-
nie przez

8.4 Kolorowe kody okablowania elektrycznego
Kolorowe kody okablowania elektrycznego

brązowy Masa

czerwony Zacisk 30 (prąd trwały)

różowy Zacisk 15 (prąd zapłonowy)

żółty 8,5 V

fioletowy 12 V

niebieski Przewody sygnału cyfrowego (WŁĄCZ/WYŁĄCZ)

zielony Przewody sygnału analogowego (zmienne wartości czujników)

szary Wszystkie lampy „E”, żarówki oraz urządzenia ostrzegawcze
„H” (brzęczyk)

biały Silniki elektryczne i wewnętrzne okablowanie, pozostałe

pomarań-
czowy

Przewody sterujące do wszystkich zaworów oraz magnesów
(wszystkie „Y")
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Cecha szczególna: skręcane kable
Biały (skręcany) = CAN-high
Brązowy (skręcany) = CAN-low
Razem skręcone = CAN-BUS przewód danych

8.5 Szukanie awarii na terminalu R-Touch

Awarie w pracy maszyny są częściowo pokazywane na terminalu R-Touch w postaci
symboli ostrzegawczych. W przypadku problemów z układem elektrycznym lub podze-
społami elektronicznymi pokazywane są dane podzespoły z podaniem ich nazwy.

Przykład:

= Problem komunikacji ze sterownikiem A15 = komputer
ESR-E (patrz poniższa tabela).

= Sygnał analogowy w niedozwolonym zakresie.

= Stwierdzono przerwanie przewodu lub zwarcie.

= Błąd pamięci wewnętrznej EEPROM.
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DIN Element Położenie w
maszynie

Uwagi ROPA nr art.

A01 Komputer ESR A W centralnym ukła-
dzie elektrycznym
w kabinie kierowcy

Komputer A, prowadnik głębo-
kości, R-Touch

320078100

A02 Komputer ESR B W centralnym ukła-
dzie elektrycznym
w kabinie kierowcy

Komputer B, kierowanie 320078100

A03 Komputer ESR C W skrzynce elek-
trycznej silnika

Komputer C, napęd jezdny, sil-
nik

320078100

A07 Kolorowy terminal Konsola fotela 12,1“ Touch 320083800

A10 Joystick CAN prawy Konsola fotela 320076000

A14 Komputer ESR D W skrzynce elek-
trycznej silnika

Komputer D, regulacja układu
oczyszczania

320078100

A15 Komputer ESR E W skrzynce elek-
trycznej wyorywa-
cza

Komputer ESR E wyorywacz 320078100

A18 Element obsługi
opróżniania zasob-
nika

Przy fotelu kierowcy
po lewej stronie
podłokietnika

Z pokrętłem 320084300

A19 Sterownik klimaty-
zacji

Obok klimatyzatora
na posadzce

Regulacja temperatury w kabi-
nie kierowcy

352041400

A34 I/O-Moduł I W centralnym ukła-
dzie elektrycznym
w kabinie kierowcy

Oświetlenie na podwoziu z
przodu

320082500

A35 I/O-Moduł II Z prawej za napę-
dem łańcuchowym
podłoga zgarnia-
jąca wzdłużna

Oświetlenie na podwoziu z tyłu 320082500

A36 I/O-Moduł III Na zewnątrz na
skrzynce elektrycz-
nej wyorywacza

Oświetlenie na wyorywaczu 320082500

A40 Element obsługi R-
Direct/R-Select

Konsola fotela 720017800

A44 Video-Control Unit
Digital

W komorze silnika
z prawej strony z
przodu

Dla systemu R-View 320086900

A41-43 Panel przycisków I,
II i III

Konsola fotela 8 przycisków bez folii 320083100

A45 Komputer telema-
tyki

Pod dachem kabiny
kierowcy

Od numeru podwozia 6*1559 320088900
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Tu aktywowany jest tryb eksperta

8.5.1 Menu diagnostyczne przegląd

Sterowanie oświetleniem

System

Funkcje specjalne

Menu główne

Autopilot

Serwis

Dane pracy

Diagnostyka

Teach In

Ustawienia

Serwis

Wersja

Wymiana osprzętu

Parametry podstawowe

Kończąc pokażemy Państwu obrazy dostępnych menu diagnozy w R-Touch. Menu
ułatwiają serwisowi zdiagnozowanie usterki. Po otrzymaniu polecenia z serwisu użyt-
kownik otwiera odpowiednie punkty menu i wyświetlone wartości lub symbole przeka-
zuje się serwisowi.
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8.5.1.1 Wejścia cyfrowe

Wejścia analogowe

Wejścia cyfrowe

Wejścia obroty

Wyjścia PWM+SW

Diagnostyka

CAN-Bus

Silnik Diesla

1/min

Nr / Nazwa AD

Wejścia cyfrowe

0

0

0

0

S105 Włącznik siedzenia

S91 Pokrywa obudowy silnika lewa strona

S92 Pokrywa obudowy silnika tył

S121 Pokrywa silnika prawa

S41 Drzwi zasobnika (wył. silnika)

S54 Drabinka do kabiny

S94 Drabinka do zasobnika

S51 Przełącznik drzwi

S24 Ciśnienie rezerwowe hamulca

S25 Hamulec postojowy przeł. ciśnieniowy

S63 Hamulec postojowy przeł. przechylny

1

1

1

1

1

1

1

1/min

Nr / Nazwa AD

Wejścia cyfrowe

0

0

0

S63 Hamulec postojowy przeł. przechylny

S45 Przełącznik nożny kierunek jazdy

S46 Tempomat

S47 Przełącznik nożny autopilot

S119 Napęd na wszyst. koła przeł. sprzęgła

S35 Blokada 1. osi

S36 Blokada 2. osi

S37 Blokada 3. osi

S126 Obroty silnika +

S127 Obroty silnika -

S30 Filtr powietrza

1

X

0

0

0

0

0

0

0

1/min

Nr / Nazwa AD

Wejścia cyfrowe

--

--

S30 Filtr powietrza

S53 Klimatyzacja przeł. ciśn.

S55.4 Mycie szyb

S55.5 Wycieraczka interwał

S62 Przełącznik główny kierowania

S129 Wyłącznik awaryjny NOT AUS

S114 Przesunięcie biegu walców w prawo

S114 Przesunięcie biegu walców w lewo

S110 Wyorywacz wybór pozycji konserwacji

S111 Wyorywacz funkcja +

S117 Wyorywacz funkcja - X

0

--

0

0

0

1

1

1

0

1/min

Nr / Nazwa AD

Wejścia cyfrowe

1

1

0

S98 Taśma sitowa uruchom. z ziemi

S99 Gwiazda 1 uruchom. z ziemi lewa

S100 Gwiazda sitowa 2 uruchomienie z ziemi prawa strona

S101/113 Gwiazda 3 uruchom. z ziemi lewa

S102 Elewator uruchom. z ziemi lewa

S97 Napęd wyorywacza uruchom. z ziemi

G102 Kontrola ładowania

Kodowanie PRh2

Rozpoznawanie wyorywacz przyłączony

B90 Wahacz analogowy zewnątrz

B90 Wahacz analogowy wewnątrz

X

0

0

0

0

0

0

0

0
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8.5.1.2 Wejścia analogowe

Wejścia analogowe

Wejścia cyfrowe

Wejścia obroty

Wyjścia PWM+SW

Diagnostyka

CAN-Bus

Silnik Diesla

B05 Sensor czujnik liści

1/min

B06 Kierowanie korpusem lemieszy

B01 Oś 1

B04 Przegub

B02 Oś 2

B03 Oś 3

B42 Autopilot wyłącz

B80 DS Pompa kierowania awaryjnego

B08 Głębokość wyorywania prawa

B07 Głębokość wyorywania lewa

B94 Wysokość trójpunktu prawa

Nr / Nazwa AD

Wejścia analogowe

475

550

163

551

386

161

266

511

506

474

470

B94 Wysokość trójpunktu prawa

1/min

B95 Wysokość trójpunktu lewa

B178 DS Odciążenie trójpunktu (prawa)

B09 Pedał jazdy 1

B32 Pedał jazdy (bezpieczeństwo)

B26 DS Napęd jazdy do przodu

B84 DS Napęd jazdy w tył

B177 Pompa jazdy kąt wychylenia

B61 DS Ciśnienie hamulca roboczego

B107 DS Ciśnienie powietrza w zbiorniku

B75 Ruszt 1. Gwiazda sitowa

Nr / Nazwa AD

Wejścia analogowe

162

163

721

232

111

279

160

160

682

202

415

B75 Ruszt 1. Gwiazda sitowa

1/min

B10 Ruszt 2. Gwiazda sitowa

B121 Ruszt 3. Gwiazda sitowa

B170 Ciśnienie podwozie prawa strona

B171 Ciśnienie podwozie lewa strona

B174 Ciśnienie napręż. wstępne podwozia prawa

B175 Ciśnienie napręż. wstępne podwozia lewa

B146 Kąt wychylenia os 1

B148 Poziom 2. oś prawa strona

B150 Poziom 3. oś prawa strona

B149 Poziom 2. oś lewa strona

Nr / Nazwa AD

Wejścia analogowe

721

219

504

506

485

537

233

238

271

242

219

B149 Poziom 2. oś lewa strona

1/min

B151 Poziom 3. oś lewa strona

B154 Nachylenie przodu przegubu lewa/ prawa

B155 Nachylenie przodu przegubu przód/ tył

B156 Nachylenie tyłu przegubu lewa/ prawa

B157 Nachylenie tyłu przegubu przód/ tył

B161 Wysokość ślimaka zasobnika przód

B162 Wysokość ślimaka zasobnika tył

B164 Wysokość pałąka zasobnika tył

B165 Wysokość ramion zasobnika przód

B163 Wysokość elewatora

Nr / Nazwa AD

Wejścia analogowe

504

576

166

770

181

225

778

401

479

463

472

B163 Wysokość elewatora

1/min

B34 Wysokość taśmy wyładowczej

B35 Taśma wyładowcza przegub 1

B120 Taśma wyładowcza przegub 2

B60 DS napęd ogławiacza/wyorywacza

B59 DS Napęd dodatkowy wyorywacza/taśma sitowa

B55 DS Gwiazda ciśnienie pompy

B56 DS Gwiazda ciśnienie silnika

B57 DS ślimak zasobn./elewator

B58 DS Opróżn. zasobnika

B62 Głębokość ogławiacza prawa

Nr / Nazwa AD

Wejścia analogowe

166

329

762

162

161

161

161

161

162

270

772
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B62 Głębokość ogławiacza prawa

1/min

B63 Głębokość ogławiacza lewa

B68 DS Odciążenie ogławiacza prawa

B69 DS Odciążenie ogławiacza lewa

B67 Siła cięcia dogławiacza

B158 Wysokość pantografu prawa

B159 Wysokość pantografu lewa

B64 Wał kopiujący wysokość prawa

B65 Wał kopiujący wysokość lewa

B66 Głębokość wyorywania belka lemieszy

B70 DS Ochrona przed kamieniami

Nr / Nazwa AD

Wejścia analogowe

762

180

289

224

773

233

1

1

192

419

436

B70 DS Ochrona przed kamieniami

1/min

B71 Przesunięcie boczne wyorywacza

B36 Sensor ultradźwięk zasobnik przód

B45 Sensor ultradźwięk zasobnik tył

B46 Sensor zbiornika paliwa

B377 Sensor ciśnienia paliwa

B81 Napełnienie zbiornika oleju

B82 Temperatura oleju w zbiorniku

B40 Czujnik temp. Hydrowentylator

B152 DS sprzęgła przekładni CVR

B153 Czujnik temperatury przekładni odboczkowej

Nr / Nazwa AD

Wejścia analogowe

289

456

781

110

778

416

657

396

254

886

885

B45 Sensor ultradźwięk zasobnik tył

1/min

B46 Sensor zbiornika paliwa

B377 Sensor ciśnienia paliwa

B81 Napełnienie zbiornika oleju

B82 Stan oleju temperatura

B40 Czujnik temperatury hydrofilter

B152 DS Sprzęgło przekładnia jazdy CVR

B153 Czujnik temperatury przekładni odboczkowej

B168 Czujnik temp. przekładni CVR

B172 Tep Kontrola smarowania przekładnia odboczkowa

B90 Wahacz analogowy

Nr / Nazwa AD

Wejścia analogowe

886

254

0

783

780

781

110

778

415

657

396
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8.5.1.3 Wejścia obroty

Wejścia analogowe

Wejścia cyfrowe

Wejścia obroty

Wyjścia PWM+SW

Diagnostyka

CAN-Bus

Silnik Diesla

B28 Obroty wał ogławiacza

1/min

B176 Obroty silnika lemiesza wibrującego

B29 Obroty Wał kopiujący

B30 Obroty walce wyorywacza 1-4

B20 Obroty taśma sitowa

B21 Obroty gwiazda sitowa 1

B22 Obroty gwiazda sitowa 2

B23 Obroty gwiazda sitowa 3

B24 Obroty elewator

B118 Obroty podłoga poprzeczna

B119 Obroty podłoga wzdłużna

Nr / Nazwa IMP

Wejścia obroty

Obr/min

10

2704

2821

2782

2813

2815

2800

2822

2798

2778

2805

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1/min

B176 Obroty silnika lemiesza wibrującego

B20 Obroty taśma sitowa

B21 Obroty gwiazda sitowa 1

B22 Obroty gwiazda sitowa 2

B23 Obroty gwiazda sitowa 3

B24 Obroty elewator

B118 Obroty podłoga poprzeczna

B119 Obroty podłoga wzdłużna

Nr / Nazwa IMP

Wejścia obroty

Obr/min

1

2821

2782

2813

2815

2800

2822

2798

0

0

0

0

0

0

0

B47 Prędkość jazdy 1

B167 Obroty silnika jazdy 3 0

0

B166 Smarowanie przekładni jazdy CVR 82316129

B51 PVG - Strumień oleju (turbina) 81430127

0

0
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8.5.1.4 Wyjścia PWM + SW

Wejścia analogowe

Wejścia cyfrowe

Wejścia obroty

Wyjścia PWM+SW

Diagnostyka

CAN-Bus

Silnik Diesla

Y14 PV Trójpunkt opuść P

1/min

Y15 PV Trójpunkt opuść L

Y114 PV Trójpunkt podnieś P

Y115 PV Trójpunkt podnieś L

Y144 Y145 SV Odciążenie trójpunktu prawa + lewa

Y133 SV Blokada odciążenia LS

Y92 MV Zawór biegu wstępnego A

Y93 MV Zawór biegu wstępnego B

Y81 Ogławiacz pozycja konserwacyjna

Y54 SV Głębokość ogławiacza P

Y55 SV Głębokość ogławiacza L

Nr / Nazwa mA

Wyjścia PWM+SW

%

0

0

0

0

24

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

1

1

1

1

1

Y55 SV Głębokość ogławiacza L

1/min

Y59 SV Talerz wyrzutnika liści złóż lewa

Y135 SV Klapa ogławiacza

Y58 SV Siła cięcia

Y50 SV Odciążenie ogławiacza P

Y51 SV Odciążenie ogławiacza L

Y52 SV Wysokość biegu walców P

Y53 SV Wysokość biegu walców L

Y126 Y127 SV Głęb. wyoryw. belka lem. P+L

Y116 SV Ciśn. zabezp. przed kamieniami

Y56 Y57 SV Przesunięcie boczne

Nr / Nazwa mA

Wyjścia PWM+SW

%

0

30

0

0

24

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Y56 Y57 SV Przesunięcie boczne

1/min

Y117 SV Bieg waców przesuwanie

Y77 SV Rozstaw rzędów lemiesze + dogławiacz

Y128 Y129 SV Przesunięcie wału kopiującego A+B

Y130 SV Wysokość rusztu 1 gwiazdy

Y67 SV Wysokość rusztu 2 gwiazdy

Y147 SV Wysokość rusztu 3 gwiazdy

Y64 SV Elewator góra/dół

Y65 SV Rozprężenie elewatora

Y173 Ramię elewatora lewa strona blokada

Y156 SV Podwyższenie zbiornika przód

Nr / Nazwa mA

Wyjścia PWM+SW

%

0

0

27

0

0

0

0

0

0

0

24

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Y156 SV Podwyższenie zbiornika przód

1/min

Y62 SV Ślimak zasobnika przód

Y63 SV Ślimak zasobnika tył

Y66 SV Przegub taśmy wyładowczej 1

Y151 SV Przegub taśmy wyładowczej 2

Y158 SV Podwozie prawa podnieś

Y159 SV Podwozie lewa podnieś

Y 168 SV Naprężenie wstępne podwozia prawa strona +

Y169 SV Naprężenie wstępne podwozia lewa strona +

Y170 SV Naprężenie wstępne podwozie prawa strona -

Y171 SV Naprężenie wstępne podwozie lewa strona -

Nr / Nazwa mA

Wyjścia PWM+SW

%

27

0

27

0

24

0

24

0

0

0

0

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

1

1

1

1

1

1

Y171 SV Naprężenie wstępne podwozie lewa strona -

1/min

Y160 Y161 SV Blokada pochyl. prawa/lewa

Y148 PV Nachylenie prawa

Y149 PV Nachylenie lewa

Y94 PV Taśma wyładowcza podnieś

Y95 PV Taśma wyładowcza opuść

Y10 PV Pompa jazdy do przodu

Y11 PV Pompa jazdy do tyłu

Y13 PV Silnik jazdy 1

Y12 PV Silnik jazdy 3

Y33+Y83 Zwolnienie napęd jazdy / hamulec

Nr / Nazwa mA

Wyjścia PWM+SW

%

27

0

0

0

0

0

0

24

0

0

0

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

1

1
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Y33+Y83 Zwolnienie napęd jazdy / hamulec

1/min

E09+E10 Światło hamowania L+P

H13 Sygnał cofania

D05 Przełącznik cofanie videobox

Y153 MV Napęd na wszystkie koła

Y120 MV Blokada układu różnicowego

Y152 PV Ciśn. sprzęgła przekładni jazdy CVR

Y155 MV CVR sprzęgło 1

Y104 PV Pompa ogł./wyoryw. do przódu

Y105 PV Pompa ogł./wyoryw. wstecz.

Y134 PASh Ślimak liści włącz

Nr / Nazwa mA

Wyjścia PWM+SW

%

27

0

0

27

0

27

0

0

0

0

0

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

1

1

1

1

1

1

1

1

Y134 PASh Ślimak liści włącz

1/min

Y101 Y102 PV Obroty wału kopiującego

Y112 PV Obroty walców wyorywacza

Y109 PV Pompa lemiesz wibrujący/talerz liści

Y29 PV Obroty talerza liści

Y02 PV Obroty lemiesza wibrującego Baypas

Y110 PV Pu. Napęd dodatkowy wyor./Taśma sitowa

Y78 MV Walce wyorywacza kierunek obrotu

Y04 PV Obroty taśmy sitowej

Y05 MV Taśma sitowa wstecz

Y106 PV Pompa gwiadza sitowa/wyorywanie

Nr / Nazwa mA

Wyjścia PWM+SW

%

0

0

0

0

0

24

0

0

0

0

0

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

1

1

1

Y106 PV Pompa gwiadza sitowa/wyorywanie

1/min

Y17PV Gwiazda sitowa 3

Y18PV Gwiazda sitowa 1

Y19PV Gwiazda sitowa 2

Y103 PV Pompa ślimak zasobnika/elewator

Y03 MV Ślimak do przodu

Y28 PV Opróżnianie zasobnika pompa

Y107 PV Pompa gwiazdy sitowej/kopiec

Y38 PV Podłoga poprzeczna

Y39 PV Podłoga wzdłużna

Y40 SV Podłoga zgarniająca bieg szybki

Nr / Nazwa mA

Wyjścia PWM+SW

%

0

0

24

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

1

1

Y40 SV Podłoga zgarniająca bieg szybki

1/min

Y20 PV 1. Oś prawa

Y21 PV 1. oś L

Y22 PV 2. Oś prawa

Y23 PV 2. oś L

Y24 PV 3.Oś P

Y25 PV 3.Oś lewa

Y26 PV Przegub Prawa

Y27 PV Przegub L

Y72 Y73 Y74 Zawór synchronizacyjny (3

Y80 Bariera ochronna

Nr / Nazwa mA

Wyjścia PWM+SW

%

24

0

0

36

0

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

1

1

1

Y72 Y73 Y74 Zawór synchronizacyjny (3

1/min

Y80 Bariera ochronna

Y113 PV Pompa dodatkowa 72 cm³

Y99 PV Pompa wentylatora chłodnicy silnika

Y146 MV Rewers chłodnicy silnika

Y16 PV Silnik hydrauliczny chłodnicy oleju

Y136 MV Rewers wentyl. chłodzenia oleju

K06 Przekaźnik wycieraczki

K07 Przekaźnik centr. smarowanie

M20 Silnik wentyl. chłodn. przekł. odboczk.

M15 Pompa paliwa filtr wstępny

Nr / Nazwa mA

Wyjścia PWM+SW

%

36

0

0

27

0

24

30

0

0

0

0

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

1

1

1

1

1

1

1
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8.5.1.5 CAN-Bus

Wejścia analogowe

Wejścia obroty

Wyjścia PWM+SW

Diagnostyka

CAN-Bus

Silnik Diesla

Pamięć błędów

A01 Bus 1 Status błędu

CAN-Bus

A01 Bus 3 Licznik przesyłania

A01 Bus 3 Licznik odbioru

A01 Bus 3 Status błędu

A01 Bus 2 Max Error Count

A01 Bus 2 Licznik przesyłania

A01 Bus 2 Licznik odbioru

A01 Bus 2 Status błędu

A01 Bus 1 Max Error Count

A01 Bus 1 Licznik przesyłania

A01 Bus 1 Licznik odbioru

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5160

2838

8.5.1.6 Silnik Diesla

Joystick A10

Wejścia obroty

Wyjścia PWM+SW

Diagnostyka

CAN-Bus

Silnik Diesla

Pamięć błędów

1/min Silnik Diesla

B608 Ciśnienie powietrza doładowującego

B606 Temperatura wody chłodnicy

B605 Temperatura oleju silnika

B600 Obroty faktyczne

Obroty pożądane

B377 Ciśnienie paliwa filtr wstępny

Różnica ciśnienia paliwa B377

B638 Ciśnienie paliwa po filtrze drobnym

Stopień wykorzystania

moment obrotowy 78

1600

99

108

1165

1150

799

-803

4240

94

Obr/min

mBar

mBar

°C

°C

mBar

%

%

mBar

mBar

Obr/min

B604 Ciśnienie oleju silnika 3880

1/min Silnik Diesla

B608 Ciśnienie powietrza doładowującego

B115 Temperatura spalin

Hamulec silnika aktualnie

Zużycie

B117 Poziom AdBlue

B117 AdBlue temperatura

Ciśnienie atmosferyczne

B608 Temperatura powietrza doładowującego Silnik36

1600

--

0

66

--

--

920

l/h

%

°C

mBar

mBar

°C

%

°C

B606 Temperatura wody chłodnicy

B605 Temperatura oleju silnika

99

108 °C

°C

mBarB604 Ciśnienie oleju silnika 3880
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8.5.1.7 Pamięć błędów maszyna

Joystick A10

Sterownik klimatyzacji A19

Wyjścia PWM+SW
Diagnostyka

CAN-Bus

Silnik Diesla

Pamięć błędów

Pamięć błędów

Pamięć błędów maszyna

Pamięć błędów silnik

Pamięć błędów

Silnik

Kod:

Proszę podać kod serwisowy 2

Maszyna

Pamięć błędów

Silnik

Nr. Tekst Start Koniec Wartość Liczba

S29 Stan płynu chłodniczego za niski

B377 Sensor ciśnienia paliwa

Automatyczny wyłącznik silnika

Skasuj
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8.5.1.8 Pamięć błędów silnik

Joystick A10

Sterownik klimatyzacji A19

Wyjścia PWM+SW
Diagnostyka

CAN-Bus

Silnik Diesla

Pamięć błędów

Pamięć błędów

Pamięć błędów maszyna

Pamięć błędów silnik

Pamięć błędów silnik

Silnik

DM1 Informacja o błędzie

DM2 Informacja o błędzie

Informacja

DM2 Nowe żądanie DM2 Skasuj

8.5.1.9 Joystick

Joystick A10

Sterownik klimatyzacji A19

Wyjścia PWM+SW

Diagnostyka

CAN-Bus

Silnik Diesla

Pamięć błędów

Joystick A10
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8.5.1.10 Sterownik klimatyzacji

Joystick A10

Sterownik klimatyzacji A19

Elementy obsługi

Diagnostyka

Funkcje

Silnik Diesla

Pamięć błędów

Obroty dmuchawy zadano %

Sterownik klimatyzacji A19

A13 Obroty dmuchawa %

B52 Potencjometr zawór ogrzewania %

Temperatura zadana °C

B37 Temperatura nadmuchu °C

B41 Temperatura wewnętrzna °C

B53 Temperatura zewnętrzna °C

S51 Przełącznik drzwi

S53 Klimatyzacja przeł. ciśn.

Powinno poziom obudowa

OK

WŁĄCZ

3

65

65

54

21

13

20

15

Y71 Sprzęgło klimatyzacji stan fakt.

OK

S51 Przełącznik drzwi

Sterownik klimatyzacji A19

S53 Klimatyzacja przeł. ciśn.

Y71 Sprzęgło klimatyzacji stan faktyczny

Dmuchawa stopień zadano

Obroty dmuchawy zadano %

A13 Obroty dmuchawa %

B52 Potencjometr zawór ogrzewania %

Ochrona przed zamarzaniem

Temperatura wyłączania °C

Silnik Diesla

13

9

OK

OK

OK

WŁĄCZ

3

65

65

54

B179 Temperatura parowania °C

Nieaktywne
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8.5.1.11 Elementy obsługi

Elementy obsługi

Funkcje

GPS - Dane

Diagnostyka

Pamięć błędów

Joystick A10

Sterownik klimatyzacji A19

R-Select/Direct A40

Opróżnianie zasobnika A18

Elementy obsługi

Panel przycisków I A41

Panel przycisków II A42

Panel przycisków III A43

Panel przycisków I A41 Panel przycisków II A42

Panel przycisków III A43 R-Select/Direct A40
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8.5.1.12 Funkcje

Napęd jezdny

GPS - Dane

Sensory ciśnienia

Joystick A10

Diagnostyka

Sterownik klimatyzacji A19

Elementy obsługi

Funkcje

Funkcje

Napęd jezdny

Kierowanie

Prowadnik głębokości

Prędkość zadana przed regulacją

Napęd jezdny

Wartość zadana napędu jazdy

Pedał jazdy po zabezpieczeniach

B32 Pedał jazdy 2

B09 Pedał jazdy 1

Tryb pole

S63 Hamulec postojowy przeł. przechylny

Stopień wykorzystania

Ingerencja odcięcie ciśnienia

B26 DS Napęd jazdy w przód

0

31

31

0

0

0

0

0

0

0

B84 DS Napęd jazdy w tył

22

%

Bar

Bar

%

%

%

%

%

IO

IO

%

Y10 Pompa jazdy w przód

Napęd jezdny

S24 DS Ciśnienie rezerwowe

Wzrost obrotów silnika DC

Czas do automatycznej regulacji

Ingerencja regulator granicy obciąż.

Spadek obrotów silnika DC

Stopień wykorzystania

B47 Prędkość jazdy

Y13 Silnik jazdy 1

Y11 Pompa jazdy do tyłu

207

189

0

180

0

0

0

0

0

22

Y12 Silnik jazdy 3

0

mA

mA

mA

mA

IO

%

sek

%

%

%

m/h

B152 DS sprzęgła przekładni CVR

Napęd jezdny

S45 Kierunek jazdy

S25 DS Kontrola hamulca ręcznego

Y33+Y83 Zwolnienie napędu jazdy

B47 Obroty silnika jazdy 1

S51 Przełącznik drzwi

B168 Czujnik temp. przekładni CVR

1

0

0

26

0

1

0

S46 Tempomat włącz/wyłącz

0

IO

IO

°C

Bar

IO

IO

IO

Obr/min

26

0

Hamulec silnika 0 IO

B61 Ciśnienie hamowania

B47 Prędkość jazdy

0

0

Bar

km/h

B152 DS sprzęgła przekładni CVR

Napęd jezdny

S45 Kierunek jazdy

S25 DS Kontrola hamulca postojowego

Y33+Y83 Zwolnienie napędu jazdy

Poślizg *1000

B47 Obroty silnika jazdy 1

S51 Przełącznik drzwi

B168 Czujnik temp. przekładni CVR

0

0

0

26

0

1

0

1000

S46 Tempomat włącz/wyłącz

0

IO

IO

°C

Bar

IO

IO

IO

Obr/min

B167 Obroty silnika jazdy 3 0 Obr/min

26

0

Hamulec silnika 0 IO
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Kierowanie

Funkcje

Napęd jezdny

Kierowanie

Prowadnik głębokości

1/min Kierowanie

Sposób jazdy

3 Oś zadane

3 Oś jest

2 Oś zadane

2 Oś jest

Przegub zadane

Przegub jest

1 Oś zadane

1 Oś jest

Korpus lemieszy jest

Czujnik liści jest -125

Jazda zwrotna

4268

4281

1920

1923

-4268

-4057

0

-4268

-5372 %

%

%

%

%

%

%

%

%

%

1/min Kierowanie

Y26 PV Kierowanie przegubu P

Y27 PV Kierowanie przegubu L

Y22 PV 2. Oś prawa

Y23 PV 2. oś L

Y20 PV 1. Oś prawa

Y21 PV 1. oś L

Wyłączanie bezpieczeństwa

Aut. kierowania tył

Aut. kierowania przód

Rodzaj logiki

Sposób jazdy Jazda zwrotna

0

732

342

45

0

0

0

WYŁĄCZ

WYŁĄCZ

Żaden

IO

IO

IO

mA

mA

mA

mA

mA

mA

1/min Kierowanie

Y26 PV Kierowanie przegubu P

Y27 PV Kierowanie przegubu L

Y22 PV 2. Oś prawa

Y23 PV 2. oś L

Procenty tył

Przesunięcie środkowe tył

Wzrost tył

Odchylenie tył

Przesunięcie środkowe przód

Y24 PV 3. Oś prawa

Y25 PV 3. oś L 876

0

732

342

45

0

0

0

0

0

0

mA

mA

mA

mA

mA

mA
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Prowadnik głębokości

Funkcje

Napęd jezdny

Kierowanie

Prowadnik głębokości

Y114 PV Trójpunkt podnieś P

Prowadnik głębokości

Y15 PV Trójpunkt opuść L

Y14 PV Trójpunkt opuść P

B07 Głębokość wyorywania lewa

B95 Pozycja trójpunkt po lewej

B08 Głębokość wyorywania prawa

B94 Pozycja trójpunkt po prawej

Y114 PV Trójpunkt podnieś P

Wynik lewa

Y115 PV Trójpunkt podnieś L

0

0

0

0

0

0

99

163

100

163

Wynik prawa

0

%

%

mA

mA

mA

mA

%

%

%

Y114 PV Trójpunkt podnieś P

Prowadnik głębokości

Y115 PV Trójpunkt podnieś L

Y14 Prawa opuść

Prowadnik głębokości STOP

Wyorywacz w pozycji pracy

Prowadnik głębokości zadane Włącz

Y114 Prawa podnieś

Wynik lewa

Y115 PV Trójpunkt podnieś L

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Wynik prawa

0

%

%

mA

mA

%

%

IO

IO

IO

%

Y15 Lewa opuść 0 %

8.5.1.13 Dane GPS

Diagnostyka

R-View

Elementy obsługi

Sensory ciśnienia

GPS - Dane

Funkcje

Sterownik klimatyzacji A19
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8.5.1.14 Sensory ciśnienia

Diagnostyka

R-View

Elementy obsługi

Sensory ciśnienia

GPS - Dane

Funkcje

Sterownik klimatyzacji A19

1/min Sensory ciśnienia

B152 DS sprzęgła przekładni CVR

B58 DS Opróżn. zasobnika

B107 DS Ciśnienie powietrza w zbiorniku / 10

B175 Ciśnienie napręż. wstępne podwozia lewa

B57 DS ślimak zasobn./elewator

B56 DS Gwiazda ciśnienie silnika

B55 DS Gwiazda ciśnienie pompy

B26 DS Napęd jazdy w przód

B170 Ciśnienie podwozie prawa strona

B174 Ciśnienie napręż. wstępne podwozia prawa

161

161

161

111

161

161

167

161

161

B61 DS Ciśnienie hamulca roboczego

B84 DS Napęd jazdy w tył

B171 Ciśnienie podwozie lewa strona

161

161

161

111

162

168

207

237

206

204

636

249

237

243

259

205

112

0

4

28

23

27

29

72

54

46

50

60

30

0

Teach AD Bar

B60 DS Ogławiacz/napęd dodatkowy wyorywacza

B59 DS Napęd dodatkowy wyorywacza/taśma sitowa

161

161

204

167

26

3

B69 DS Odciążenie ogławiacza lewa

B70 DS Ochrona przed kamieniami

B68 DS Odciążenie ogławiacza prawa

161

161

161

229

323

326

41

0

0

1/min Sensory ciśnienia
Teach AD Bar

B69 DS Odciążenie ogławiacza lewa

B70 DS Ochrona przed kamieniami

B68 DS Odciążenie ogławiacza prawa

161

161

161

229

323

326

41

0

0

B178 DS Odciążenie trójpunktu (prawa) 161 294 81

B377 Czujnik ciśn.paliwa (mBar) 161 369 799

B152 DS sprzęgła przekładni CVR

B58 DS Opróżn. zasobnika

B107 DS Ciśnienie powietrza w zbiorniku / 10

B57 DS ślimak zasobn./elewator

B56 DS Gwiazda ciśnienie silnika

B55 DS Gwiazda ciśnienie pompy

B26 DS Napęd jazdy w przód

B170 Ciśnienie podwozie prawa strona

161

161

161

111

161

161

167

B61 DS Ciśnienie hamulca roboczego

B84 DS Napęd jazdy w tył

161

161

111

162

168

207

237

206

204

636

259

205

112

0

4

28

23

27

29

72

60

30

0

B60 DS Ogławiacz/napęd dodatkowy wyorywacza

B80 DS Pompa kierowania awaryjnego

B59 DS Napęd dodatkowy wyorywacza/taśma sitowa

161

161

161

169

204

167

4

26

3

8.5.1.15 R-View

Diagnostyka

R-View

Elementy obsługi

Sensory ciśnienia

GPS - Dane

Funkcje

Sterownik klimatyzacji A19

R-View

Stan 5

Błąd 0

0Ostrzeżenie
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8.6 Wspomaganie rozruchu i ładowanie akumulatora

UWAGA

– Jeśli zajdzie potrzeba uruchomienia maszyny z zewnątrz, w tym celu w żadnym
razie nie można stosować urządzenia wspomagającego rozruch podłączonego do
sieci elektrycznej lub generatora, ponieważ w przeciwnym razie dojść może do nie-
odwracalnych uszkodzeń elektroniki maszyny.

– W celu rozruchu z zewnątrz można zastosować tylko inne pojazdy silnikowe o
napięciu pokładowym 24V lub akumulatory pojazdów o napięciu 24V i wystarczają-
cej pojemności.

WSKAZÓWKA

Ryzyko uszkodzenia maszyny.
Zwracamy szczególną uwagę na to, że ładowarki do szybkiego ładowania i urządze-
nia do rozruchu z zewnątrz są do uruchamiania maszyny zakazane.

Szkody wynikające z zbyt wysokiego napięcia, związane ze stosowaniem niedopusz-
czonych ładowarek lub generatorów rozruchu, nie są objęte gwarancją ani rękojmią.
W przypadku tego rodzaju uszkodzeń nie można zagwarantować świadczeń pogwa-
rancyjnych.

Skrzynia akumulatora

OSTRZEŻENIE

Ryzyko odniesienia obrażeń.

– Koniecznie przestrzegać wskazówek dotyczących bezpiecznego obchodzenia się z
akumulatorami kwasowymi.
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Ładowanie akumulatorów
Aby naładować akumulatory należy zasadniczo odłączyć biegun dodatni (2) i wyłączyć
główny wyłącznik elektryczny.
Nie odłączać bieguna dodatniego mostka akumulatorów (1). Aby naładować akumula-
tor można stosować tylko normalne ładowarki.

Ładowarki szybko ładujące są surowo wzbronione!
Prąd ładowania nie może wynieść maks. jednej dziesiątej pojemności znamionowej
akumulatora.

1

2
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Wspomaganie rozruchu
Ponieważ w przeszłości wielokrotnie dochodziło do uszkodzeń z powodu nieprawidło-
wego ładowania akumulatorów lub rozruchu wspomaganego, wyraźnie informujemy o
tym, że maszynę można uruchamiać z zewnątrz tylko za pomocą poniższej metody.

Maszyna ROPA

Pojazd
pomagający

Masa

3

(3) Przekaźnik rozdzielczy akumulatora

– Stosować wyłącznie znormalizowane kable rozruchowe o rzeczywiście wystarcza-
jącym przekroju przewodów elektrycznych.

– Stosować tylko akumulatory o takim samym napięciu znamionowym (24 V).
– Zwracać uwagę na wystarczającą pojemność akumulatora w pojeździe udzielają-

cym pomocy.
– Wyłączyć silniki w obu pojazdach i wyłączyć zapłon.
– Wyłączyć w maszynie ROPA  wyłącznik główny akumulatora i odczekać  6 minut.

Sprawdzić koniecznie, czy przekaźnik akumulatora jest faktycznie otwarty (zielone
lampki LED w R-Touch nie palą się, gdy włączony jest zapłon).

– Zwracać uwagę na to, aby pojazdy nie zetknęły się w żadnym miejscu.
– Najpierw podłączyć biegun ujemny akumulatora w pojeździe udzielającym pomocy

do bieguna ujemnego akumulatora maszyny ROPA. Alternatywnie można też pod-
łączyć metalowe odsłonięte miejsce przewodzące prąd elektryczny (np. taśma
masy lub blok silnika) w pojeździe udzielającym pomocy do podobnego miejsca
(taśma masy, blok silnika lub pętla holownicza na rurze ramy z tyłu) uruchamianej
maszyny ROPA.

– Podłączyć biegun dodatni akumulatora w pojeździe udzielającym pomocy do bie-
guna dodatniego akumulatora maszyny ROPA.

– Włączyć w maszynie ROPA  wyłącznik główny akumulatora.
– Uruchomić silnik w pojeździe udzielającym pomocy i zwiększyć jego prędkość do

średnich obrotów.
– Uruchomić silnik maszyny ROPA i zwrócić uwagę na to, aby próba uruchomienia

nie trwała dłużej niż 15 sekund.
– Przed odłączeniem kabla rozruchowego koniecznie wyłączyć silnik w pojeździe

udzielającym pomocy, w przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia pojazdu
udzielającego pomocy.

– Odłączyć kable rozruchowe od obu pojazdów w odwrotnej kolejności (najpierw
kabel dodatni, potem ujemny).
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8.7 Prace spawalnicze przy maszynie
Podczas prac spawalniczych przy maszynie należy zasadniczo odłączyć akumulatory.
Przewód masy transformatora spawalniczego należy umieścić jak najbliżej miejsca
spawania.

UWAGA

Ryzyko uszkodzenia maszyny.
Prace spawalnicze przy maszynie mogą wykonywać tylko te osoby, które mają wystar-
czające kwalifikacje do wykonywania takich prac. Prace spawalnicze elementów
nośnych lub części pełniących funkcję bezpieczeństwa można wykonać w porozu-
mieniu z firmą ROPA, jeśli pozwalają na to obowiązujące przepisy. Wszelkie prace
spawalnicze można przeprowadzić tylko zgodnie z obowiązującymi normami i uzna-
nymi zasadami techniki. Koniecznie zwrócić uwagę na zwiększone ryzyko pożaru pod-
czas spawania w pobliżu elementów lub płynów łatwopalnych (paliwo, oleje, smary,
opony itp.). Wyraźnie informujemy, że firma ROPA nie przejmuje odpowiedzialności za
uszkodzenia maszyny powstałe wskutek nieprawidłowego wykonania prac spawalni-
czych.
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8.8 Holowanie

1

OSTRZEŻENIE

Przy wyłączonym silniku można kierować pojazdem przy pomocy kierownicy z uży-
ciem zwiększonej siły przy obracających się wałach Kardana prawie do momentu jego
pełnego zatrzymania. Stosowana do tego celu pompa awaryjna kierowania służy do
zatrzymywania pojazdu w przypadku awarii silnika Diesla. Holowanie przy jej pomocy
nie jest dozwolone.

– Uwaga, jeśli hamulec nie jest sprawny! Do holowania maszyny należy używać
wyłącznie pojazdów, które posiadają wystarczającą siłę hamowania.

– Do holowania należy stosować wyłącznie sztywnych drążków holowniczych, które
są odpowiednio wymiarowane. Zaczepu, w który wyposażona jest maszyna, nie
wolno używać do holowania innych pojazdów lub doczepionych ładunków.

Jeśli zajdzie potrzeba holowania maszyny, należy koniecznie przestrzegać regional-
nie obowiązujących przepisów dotyczących pojazdu holującego oraz zabezpiecze-
nia zestawu na drogach publicznych. Uruchomić hamulec postojowy i zabezpieczyć
maszynę przed odjechaniem czterema klinami przymocowanymi do przedniej ścianki
zasobnika. Poinformować najbliższy autoryzowany punkt serwisowy firmy ROPA. Nie-
zbędne są tu odpowiednie środki wyciągania i narzędzia.

– Usunąć wał Kardana (1) od przekładni odboczkowej do przekładni CVR. Przekład-
nia CVR nie ma "neutralnej" pozycji przełączania.

– Założyć odpowiedni przyrząd pomocniczy wyciągania np. sztywny drążek holowni-
czy (patrz Strona 505).

– Zwolnić hamulec postojowy od ręki (patrz Strona 507).

WSKAZÓWKA

Nie ma możliwości uruchomienia silnika maszyny poprzez holowanie jej lub pchanie.
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8.9 Montowanie urządzeń pomocniczych do wyciągania

1

Do montowania urządzeń pomocniczych do wyciągania (drążek holowniczy itp.) prze-
znaczony jest zaczep (1) znajdujący się na środku komory silnika.

WSKAZÓWKA

Podłączenie środków pomocniczych do wyciągania z przodu maszyny jest szczegól-
nie problematyczne i w sytuacji prawdziwie awaryjnej może zostać przeprowadzone
przez doświadczony personel specjalistyczny. W razie potrzeby zwrócić się do obsługi
klienta firmy Ropa.

WSKAZÓWKA

Zawsze zwracać uwagę na wystarczającą sztywność urządzeń pomocniczych do
wyciągania. Należy pamiętać o tym, że obciążenie występujące podczas holowania
wielokrotnie przekracza normalną wagę pojazdu. Do holowania maszyny angażować
możliwie doświadczony personel i zawsze stosować urządzenie o wystarczającym
udźwigu i możliwości obciążenia, a także odpowiednie pojazdy.
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8.10 Ustawianie maszyny na koziołkach celem wymiany kół

1

2

NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Niebezpieczeństwo śmiertelnych obrażeń!

– Ze względu na bezpieczeństwo maszyna może być podparta koziołkami wyłącznie
na jednej osi lub tylko po jednej stronie.

– Maszynę podpierać koziołkami tylko i wyłącznie na wystarczająco równej i odpo-
wiednio wytrzymałej nawierzchni.

– Maszynę należy dodatkowo zabezpieczyć przed odjechaniem za pomocą klinów i
uruchamiając hamulec postojowy.

– Do podparcia osi przedniej (1) niezbędny jest podnośnik ROPA dla osi portalowych
ROPA art nr.: 0188078600 z płytą konturową ROPA nr-art.: 0188078800.

– Do podparcia osi tylnych (2) niezbędny jest podnośnik ROPA nr art.: 0188078700.
– Podnośnik ustawić należy w miejscach oznaczonych (1) lub (2).
– Po podniesieniu maszyny należy ją dodatkowo zabezpieczyć przed wywróceniem

używając masywnych, stabilnych i wytrzymałych kloców drewnianych lub podob-
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nych materiałów. Do wymiany kół zalecamy umocować kozioł podkładowy ROPA
nr art. 018041400na piaście koła.

8.11 Zwalnianie hamulca postojowego od ręki

Prace przy akumulatorach sprężynowych są niebezpieczne i mogą wykonywać je
wyłącznie odpowiednio przeszkolone i mające doświadczenie w takich pracach.

NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Zagrożenie życia przez samowolnie poruszającą się maszynę.

– Przed zwolnieniem akumulatora sprężynowego zabezpieczyć maszynę klinami
przed odjechaniem.

– Prace przy układzie hamulcowym pojazdu mogą wykonywać tylko odpowiednio
przeszkoleni pracownicy (np. mechanik samochodowy, mechanik maszyn rolni-
czych, specjaliści od hamulców itp.) z uwzględnieniem obowiązujących przepisów
bezpieczeństwa.
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Dezaktywacja akumulatora sprężynowego:

1

2

4

NIEBEZPIECZEŃSTWO!

– Nidy nie stawiać pojazdu w niezabezpieczonym stanie, gdy zwolnione są akumula-
tory sprężynowe (1).

– Zabezpieczyć pojazd klinami o odpowiednich rozmiarach przed samowolnym odje-
chaniem.

– W zasięgu wzroku kierowcy umieścić rzucającą się w oczy tabliczkę z napisem:
„Niebezpieczeństwo! Brak hamulców w pojeździe! Akumulatory sprężynowe są
zwolnione“.

– Przechowywać kluczyk w bezpiecznym miejscu.
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OSTRZEŻENIE

Ryzyko poważnych obrażeń przez elementy wyrzucane z dużą siłą.
Części we wnętrzu akumulatora są naprężane przy użyciu dużych sił i w przypadku
niewłaściwego jego otwierania mogą zostać wyrzucone na zewnątrz i zranić stojące
w pobliżu osoby.

– W żadnym wypadku nie wolno otwierać akumulatora sprężynowego przy użyciu
siły lub w niewłaściwy sposób.
Maksymalne dopuszczalne ciśnienie luzowania akumulatorów sprężynowych
25 + 10 bar!

3

2

4

– Wyłączyć silnik i zabezpieczyć przed przypadkowym włączeniem.
– Zabezpieczyć pojazd dwoma klinami przed odjechaniem.
– Zdjąć pokrywę (2).
– Nakrętkę awaryjnego luzowania (3) ROPA nr art. 018104800 nakręcić na śrubę

nastawczą (4) w pokazanej na ilustracji pozycji i dociągnąć od ręki.
– Kluczem oczkowym kręcić nakrętkę awaryjnego luzowania w kierunku zgodnym z

ruchem wskazówek zegara z wyraźnym oporem (maks 100 Nm) aż do wyczuwal-
nego końca.

– Akumulatory sprężynowe są zwolnione, w pojeździe wszystkie hamulce są wyłą-
czone.

– Pojazd można odholować do najbliższego warsztatu lub w bezpieczne miejsce
przy zachowaniu odpowiednich przepisów bezpieczeństwa.
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2

5

Po zakończeniu prac naprawczych, akumulatory sprężynowe aktywuje się w następu-
jący sposób:
– Kluczem oczkowym (5) odkręcić nakrętkę awaryjnego luzowania z wyraźnym opo-

rem w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
– Zamknąć obudowę przykręcając pokrywę.
– Po zakończeniu wszystkich prac należy przeprowadzić próbę hamowania.

WSKAZÓWKA

Zwolnienie awaryjne nie ma żadnego wpływu na ustawienie podstawowe tego
hamulca!

8.12 Zawory hydrauliczne
Wszystkie zawory hydrauliczne są sterowane elektrycznie. Problemy w zaworach
elektromagnetycznych można zlokalizować za pomocą specjalnych kabli kontrol-
nych dostarczonych wraz z maszyną. Te kable kontrolne może podłączać do zaworów
magnetycznych tylko wykształcony i przeszkolony personel specjalistyczny.

Jeśli jakiś zawór sterowany elektrycznie nie będzie działał, należy zawsze zasięgnąć
opinii fachowca. W żadnym razie nie wolno próbować usunięcia ewentualnych proble-
mów ze stykaniem ani ewentualnego przerwania mocy poprzez potrząsanie problema-
tycznego elektromagnesu. Jeśli podczas takich prób zawór nagle się otworzy, może to
doprowadzić do śmierci obecnej przy zaworze osoby.

OSTRZEŻENIE

Wyszukiwanie i usuwanie usterek we wszystkich podzespołach układu hydraulicz-
nego jest wyłącznym zadaniem przeszkolonych specjalistów. Wyraźnie ostrzegamy
przed próbami napraw lub samodzielnymi testami zaworów hydraulicznych urucha-
mianych elektromagnetycznie. Jeśli podczas tego rodzaju prób lub prób napraw do
części układu hydraulicznego nagle dostanie się ciśnienie, może to spowodować nie-
chciane ruchy maszyny. Wówczas może dojść do zakleszczenia, a nawet zmiażdżenia
osób lub części ciała.
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8.13 Układ centralnego smarowania – odpowietrzanie i usuwanie
blokad

Pompa sma-
rowania

→ Rozdzie-
lacz główny

→ Rozdzielacz
pośredni

→ Punkt sma-
rowania

W trakcie wszystkich prac w układzie hydraulicznym pamiętać o zachowaniu jak naj-
większej czystości. W żadnym wypadku brud nie może dostać się do układu smaro-
wania.

Jeżeli przez nieuwagę układ będzie pracował bez oleju w zbiorniku, to należy pompę
smarowania odpowietrzyć. W tym celu zdjąć przewód główny, włączyć pompę i wyłą-
czyć ją dopiero, kiedy z głównego przewodu będzie wychodził czysty smar bez pęche-
rzyków powietrza. Wkręcić grzybek smarujący na wejście rozdzielacza głównego
i praską ręczną tak długo wpompowywać smar do niego, aż smar zacznie wychodzić
przy łożyskach. Po tej czynności ponownie połączyć wszystkie przewody.

W przypadku zablokowania w układzie przewodów smar wychodzi na zaworze nad-
ciśnieniowym (1) (bezpośrednio przy wyjściu przewodu na pompie). Aby usunąć blo-
kadę, należy wykonać następujące czynności:

1
1 1

(1) Zawór nadciśnieniowy

– Szukać zablokowanego miejsca w systemie przewodów. Należy zacząć od sztyw-
niejszego przewodu smarującego od strony pompy smarowania poprzez rozdzie-
lacz główny (zablokowany przewód jest sztywniejszy, ponieważ znajduje się pod
ciśnieniem), a następnie do właściwego rozdzielacza pośredniego i stąd do zablo-
kowanego miejsca smarowania. Dokładny plan znajduje się w rozdziale 9.

– Odkręcić przewód od odbiornika i wkręcić grzybek smarujący do odpowiedniego
rozdzielacza (pośredniego).

– Próbować usunąć blokadę pompując praską ręczną smar do rozdzielacza.
– Należy postępować systematycznie: od pompy smarującej do rozdzielacza głów-

nego, a stąd do rozdzielacza pośredniego itd..
– Po stwierdzeniu, że przewód jest znowu drożny, połączyć przewód z odbiornikiem.

Sprawdzić swobodny przelot dokonując smarowania pośredniego.
– W przypadku braku powodzenia podczas opisanej tutaj metody, należy skontakto-

wać się z punktem serwisowym firmy ROPA.
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Niektóre z rozdzielaczy zaopatrzone są w grzybki smarownicze. Grzybki te służą do
uproszczenia szukania błędów.
Wszystkie miejsca smarowania danego rozdzielacza pośredniego mogą być zaopatry-
wane w smar przez taki grzybek smarowania, ponieważ przy wyjściu z rozdzielacza
głównego znajduje się zawór zwrotny.
Między pompą smarowania i rozdzielaczem głównym nie ma zaworu zwrotnego.
Rozdzielacz główny rozpoznać można po zintegrowanym z nim wskaźnikiem trzpienia
podnoszenia (patrz Strona 333). Jeśli wyczuwany jest przy smarowaniu grzybka sma-
rowania na rozdzielaczu głównym tylko niewielki opór, oznacza to że smar może bez-
problemowo przepływać do zbiornika smaru pompy centralnego smarowania. W tym
przypadku należy przeprowadzić ręczne międzysmarowanie i obrócić ręcznie skrzydło
w pompie centralnego smarowania o ok. 120°.
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8.14 Tryb awaryjny napędów wentylatorów

Aby sprawdzić, czy wentylator chłodnicy oleju hydraulicznego rzeczywiście obraca
się z maksymalną prędkością postąpić można następująco:

– Wyciągnąć wtyczkę (3) o oznaczeniu "Y136" z zaworu rewersacji na silniku olejo-
wym wentylatora.

– Wyciągnąć wtyczkę (1) o oznaczeniu "Y16" z silnika olejowego wentylatora.

Po tym wentylator powinien obracać się z maksymalną prędkością i nie da się zrewer-
sować.

1 3

To samo dotyczy wentylatora chłodnicy silnika (chłodnica wody/chłodnica sprę-
żarki).

– Wyciągnąć wtyczkę (4) o oznaczeniu "Y146" z zaworu rewersacji na silniku olejo-
wym wentylatora.

– Wyciągnąć wtyczkę (2) o oznaczeniu "Y99" z silnika olejowego wentylatora.

Po tym wentylator powinien obracać się z maksymalną prędkością i nie da się zrewer-
sować.

2 4
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8.15 Rozkładanie zbiornika paliwowego

1

2

W celu zapewnienia lepszego dostępu do dołu pomp hydraulicznych w komorze sil-
nika, możliwe jest rozłożenie zbiornika paliwa w sposób następujący:
– Wykręcić śrubę mocującą (1) z lewej strony przy króćcu do tankowania.
– Powoli obniżyć zbiornik obracając długi pręt gwintowany (2) z lewej strony obok

wspornika tylnego fartucha.
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8.16 Lista czynności kontrolnych służąca do poprawy jakości
wyorywania
Dla maszyn z ogławiaczem (Micro-Topper i ogławiaczem standardowym)
W przypadku nieprawidłowego wyorywania buraków proszę sprawdzić/zmienić usta-
wienia w następującej kolejności:

Za dużo przyczepionych liści

– Zmniejszyć prędkość wyorywania
– Naostrzyć noże dogławiacza
– Zwiększyć szczelinę cięcia dogławiaczy
– Otworzyć grzebienie dogławiacza (zmienić ustawienie

podstawowe)
– Ustawić głębiej belkę dogławiacza: niżej przy Micro-

Topper, wyżej przy standardowym dogławiaczu

Za płaskie dogławianie

– Zwiększyć szczelinę cięcia dogławiaczy
– Ustawić głębiej belkę dogławiacza: niżej przy Micro-

Topper, wyżej przy standardowym dogławiaczu
– Otworzyć grzebienie dogławiacza (zmienić ustawienie

podstawowe)

Za głębokie dogławianie

– Zmniejszyć szczelinę cięcia dogławiacza
– Ustawić wyżej ogławiacz
– Ustawić belkę dogławiacza: wyżej przy Micro-Topper,

niżej przy standardowym dogławiaczu
– Zamknąć grzebienie dogławiacza (zmienić ustawienie

podstawowe)

Skośne dogławianie

– Zmniejszyć naprężenie podstawowe sprężyny dogła-
wiacza

– Naostrzyć noże dogławiacza
– Sprawdzić kąt noży (lekko skorygować na mocowa-

niu, ewentualnie skorygować drążek kierowniczy)
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Łamanie korzeni

– Głębiej wyorywać
– Zmniejszyć uszkadzanie buraka zmniejszyć prędkość

wyorywania
– Skontrolować/wymienić lemiesze wyorywujące
– Zmniejszyć obroty taśmy sitowej
– Zmniejszyć obroty gwiazd sitowych
– Pierścień ślizgowy na palcach sprężynujących usta-

wić na dół
– Zamontować ruszty ślizgowe zamiast palców spręży-

nujących
– Zmniejszyć wysokość rozładunku

Za duża ilość doczepionej ziemi

– Płasko wyorywać
– Zwiększyć obroty lemiesza wibrującego
– Zmniejszyć prędkość wyorywania
– Ustawić wyżej bieg walców
– Zwiększyć odstęp miedzy rusztami wodzącymi a

gwiazdami sitowymi
– Podwyższyć obroty gwiazd sitowych
– Ustawienie pierścieni ślizgowych przy palcach spręży-

nujących do góry
– Zamontować palce sprężynujące zamiast rusztów śli-

zgowych

Stracone buraki

Przy wyorywaczu:
– Zwiększyć odstęp lemieszy
– Ustawić bardziej płaski kąt lemiesza
– Przestawić bieg walców w dół
– Sprawdzić pręty prowadzące na korpusie lemiesza

(odpadły/złamane)
– W przypadku bardzo małych buraków zamontować

walce wyorywacza o większej średnicy (Ø)
– Zmniejszyć odstęp/wysokość taśmy sitowej między

walcami wyorywacza a gwiazdami sitowymi

Na układzie czyszczenia:
– Zmniejszyć odstęp/wysokość taśmy sitowej między

walcami wyorywacza a gwiazdami sitowymi
– Sprawdzić palce gwiazd sitowych (zgubione/złamane)
– Zmniejszyć odstęp między rusztami wodzącymi a

gwiazdami sitowymi
– Zmniejszyć odstęp rusztów wewnętrznych od gwiazdy

sitowej
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Dla maszyn z odliściaczem
W przypadku nieprawidłowego wyorywania buraków proszę sprawdzić/zmienić usta-
wienia w następującej kolejności:

Za dużo przyczepionych liści

– Ustawić niżej walec kombi/czyszczący
– Ustawić wyższe obroty walca kombi/czyszczącego
– Zmniejszyć prędkość wyorywania

Uszkodzenia główki buraka

– Ustawić niższe obroty walca kombi/czyszczącego
– Ustawić wyżej walec kombi/czyszczący
– Zwiększyć prędkość wyorywania (tylko wtedy nie

wpłynie się negatywnie na inne faktory wyorywania)

Łamanie korzeni

– Głębiej wyorywać
– Zmniejszyć uszkadzanie buraka zmniejszyć prędkość

wyorywania
– Skontrolować/wymienić lemiesze wyorywujące
– Zmniejszyć obroty taśmy sitowej
– Zmniejszyć obroty gwiazd sitowych
– Pierścień ślizgowy na palcach sprężynujących usta-

wić na dół
– Zamontować ruszty ślizgowe zamiast palców spręży-

nujących
– Zmniejszyć wysokość rozładunku

Za duża ilość doczepionej ziemi

– Płasko wyorywać
– Zwiększyć obroty lemiesza wibrującego
– Zmniejszyć prędkość wyorywania
– Ustawić wyżej bieg walców
– Zwiększyć odstęp miedzy rusztami wodzącymi a

gwiazdami sitowymi
– Podwyższyć obroty gwiazd sitowych
– Ustawienie pierścieni ślizgowych przy palcach spręży-

nujących do góry
– Zamontować palce sprężynujące zamiast rusztów śli-

zgowych
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Stracone buraki

Przy wyorywaczu:
– Zwiększyć odstęp lemieszy
– Ustawić bardziej płaski kąt lemiesza
– Przestawić bieg walców w dół
– Sprawdzić pręty prowadzące na korpusie lemiesza

(odpadły/złamane)
– W przypadku bardzo małych buraków zamontować

walce wyorywacza o większej średnicy (Ø)
– Zmniejszyć odstęp/wysokość taśmy sitowej między

walcami wyorywacza a gwiazdami sitowymi

Na układzie czyszczenia:
– Zmniejszyć odstęp/wysokość taśmy sitowej między

walcami wyorywacza a gwiazdami sitowymi
– Sprawdzić palce gwiazd sitowych (zgubione/złamane)
– Zmniejszyć odstęp między rusztami wodzącymi a

gwiazdami sitowymi
– Zmniejszyć odstęp rusztów wewnętrznych od gwiazdy

sitowej

Niniejsza lista czynności kontrolnych została sporządzona przez firmę ROPA we
współpracy z firmą LIZ.
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9.1 Smary i środki eksploatacyjne

Element konstrukcyjny Rodzaj smaru Ilość napeł-
niana

Interwał konserwa-
cyjny

Silnik Diesla

Olej silnikowy
Olej silnikowy, półsyntetyczny

Volvo Norma VDS-3, ECEA E7, API CI-4
ok. 48 litrów Co 500 godz. rob.

Układ chłodzenia
Środek antykorozyjny/przeciw zama-
rzaniu -40° zgodnie z normą Volvo:

Volvo Penta Coolant VCS (żółty)
ok. 60 litrów

co 4 lata

co 8000 godz. rob.

Zbiornik paliwowy

Olej napędowy

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

ASTM D975 1-D oraz 2-D
(max. 0,0015wag.-% siarki) (15ppm)

Tylko przy RT6a dopuszczalna jest
zawartość siarki rzędu 0,3 % (3000 ppm)

1320 litrów zależnie od potrzeb

Zbiornik AdBlue® (tylko przy
RT6c)

AdBlue®

DIN 70070 / ISO 22241
130 litrów zależnie od potrzeb

Osie

Przekładnia odboczkowa 
na 1. osi tylnej

Olej przekładniowy syntetyczny 
API GL5, SAE 75W90 wg normy ZF-Norm TE-ML 05B ok. 3 litry

Przekładnia wyrównawcza

Oś przednia

1. Oś tylna

Olej przekładniowy LS
API GL 5, SAE 90, LS ok. 23 litrów

ok. 30 litrów

2. Oś tylna ok. 30 litrów

Przekładnia planetarna

wszystkie 3 osie, 2 sztuki każda.
każdorazowo
ok. 9,2 litra

Napędy portalowe

tylko oś przednia, 2 szt.
każdorazowo
ok. 8,25 litra

co roku

Przekładnia wyorywacza PR2h

Walce z przodu po lewej stronie ok. 4,3 litra

Walce, z tyłu po lewej stronie ok. 1,2 litra

Walce po prawej stronie ok. 1,5 litrów

Przekładnia łopat ok. 0,5 litrów

Przekładnia wału kopiującego
(wyłącznie PR2h-V, 2 szt. na
maszynę)

Olej przekładniowy
API GL 5, SAE 90

każdorazowo
ok. 2,0 litra

Przekładnia lemieszy wibrujących Olej przekładniowy syntetyczny 
API GL5, SAE 75W90 wg normy ZF-Norm TE-ML 05B ok. 1,7 litrów

co roku

Łożyskowanie korpusu lemie-
szy

Prowadnica liniowa co rząd

Łożyskowanie wału mimośrodo-
wego

Olej przekładniowy 
API GL 5, SAE 90

każdorazowo
ok. 0,15 litra

każdorazowo
ok. 0,25 litra

brak

brak
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Element konstrukcyjny Rodzaj smaru Ilość napeł-
niana

Interwał konserwa-
cyjny

Pozostałe

Przekładnia taśmy sitowej

Olej przekładniowy 
API GL 5, SAE 90 ok. 2,5 litrów

Przekładnia jazdy CVR ok. 8,25 litrów

Przekładnia rozdzielcza pomp

Olej przekładniowy ATF

Olej ATF zgodnie z Dexron II D ok. 12,5 litra

Układ hydrauliczny Olej hydrauliczny HVLP 46 (z zawartością cynku)
ISO-VG 46 zgodnie z DIN51524 część 3 ok. 220 litrów

co roku

Łańcuchy rolkowe stalowe Olej przekładniowy albo smar zależnie od potrzeb

Punkty smarowania
Smar 

zgodny z DIN 51825, NLGI-Klasse 2, Type: KP2K-20,
przy niskich temperaturach zewnętrznych KP2K-30

zgodnie z 
planem smarowania

Zazębienie mimośrodowe 
(tylko PR2h-V) Pasta miedziowa ROPA nr art. 0170334000 zależnie od potrzeb

Klimatyzacja Środek chłodzący i olej patrz Strona 460 zależnie od potrzeb

Instalacja do mycia szyb Środek chroniący przed zamarzaniem ok.  20 litrów zależnie od potrzeb

Miarodajne dla ilości napełnienia są śruby kontrolne oleju i wzierniki!
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9.2 Tabela przeglądów i konserwacji

Interwały konserwacyjne

Prace konserwacyjne
przed roz-
poczęciem

początek

codzien-
nie

po pierw-
szych 50
godzinach
pracy.

co 50 godz.
rob.

po pierw-
szych 500
godz. rob.

co 500
godz. rob.

w razie
zapo-
trzebo-
wania

co roku

Silnik Diesla
Volvo TAD1672VE / TAD1643VE-B patrz również instrukcja obsługi firmy Volvo

Kontrola poziomu oleju X

Wymiana oleju silnikowego i filtra olejo-
wego X X X X

Sprawdzić luz na zaworach, w razie
potrzeby ustawić Po pierwszych 1000 roboczo-godzin potem co 2000 roboczo-godzin

Wymiana czynnika chłodzącego co 8000 roboczo-godzin, co najmniej jednak co 4 lata.

Sprawdzić poziom czynnika chłodzą-
cego, w razie potrzeby uzupełnić X X X X X

Czyszczenie blaszek chłodnicy X

Wymienić wkład filtra wstępnego paliwa
na pompie elektrycznej 
Spuścić wodę ze zbiornika zbiorczego
wody

X X

Wymienić wkład główny filtra paliwa co 1000 roboczo-godzin, ale co najmniej raz w roku X X

co 2000 roboczo-godzin, co najmniej jednak co 2 lata X XWymienić wkład filtra wstępnego paliwa

Spuszczanie wody ze zbiornika zbior-
czego wody X X X

Wymiana głównego elementu filtra
powietrza co 1000 roboczo-godzin, ale co najmniej raz w roku X X

Wymienić filtr bezpieczeństwa filtra
powietrza po 3 konserwacjach filtra głównego

Kontrola szczelności i stanu wszystkich
przewodów i węży X X X X

Kontrola pasa klinowego X X X

Wymiana pasa klinowego co 4 lata

AdBlue®-Wymiana wkładu filtrującego
(tylko przy RT6c) co 2000 roboczo-godzin, co najmniej jednak co 2 lata

Przekładnia rozdzielcza pomp

Kontrola poziomu oleju X X

Wymiana oleju i filtra zasysającego X X X

Przekładnia CVR

Kontrola poziomu oleju X X

Wymiana oleju X X X

Wymiana filtra zasysającego i ciśnienio-
wego X X X
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Interwały konserwacyjne

Prace konserwacyjne
przed roz-
poczęciem

żniw

codzien-
nie

po pierw-
szych 50
godzinach
pracy.

co 50 godz.
rob.

Po pierw-
szych 500
godz. Rob.

Co 500
godz. Rob.

w razie
zapo-
trzebo-
wania

co roku

Przekładnia odboczkowa na 1. osi tylnej

Kontrola poziomu oleju X X

Wymiana oleju i filtra zasysającego X X X

Osie

Kontrola poziomu oleju X X

Wymiana oleju X X X

Przekładnia planetarna X patrz Strona 396

Układ hydrauliczny

Czyszczenie chłodnicy oleju hydraulicz-
nego X X X

Kontrola poziomu oleju X

Wymiana oleju hydraulicznego X X

Czyszczenie sit zasysających we wnę-
trzu zbiornika olejowego co 2 lata

Filtry oleju hydraulicznego (3 szt)
wymiana wkładów X X X X

Wymiana pokrywy wpustowej zbiornika
oleju hydraulicznego 
(filtr napowietrzający i odpowietrzający)

co 2 lata

Kontrola przewodów hydraulicznych pod
kątem uszkodzeń i przetarć X X X X

Układ pneumatyczny

Odwodnić zbiornik sprężonego powie-
trza X

Akumulator

Sprawdzić, ewent. napełnić poziom kwa-
sów X co 2 tygodnie

Sprawdzić napięcie, ewent. doładować X
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Interwały konserwacyjne

Prace konserwacyjne
przed roz-
poczęciem

żniw

codzien-
nie

po pierw-
szych 50
godzinach
pracy.

co 50 godz.
rob.

po pierw-
szych 500
godz. rob.

co 500
godz. rob.

w razie
zapo-
trzebo-
wania

co roku

Kabina kierowcy

Oczyścić filtr obiegowy powietrza X

Wymiana filtra obiegowego powietrza X

Oczyścić filtr zasysający świeżego
powietrza X X

Wymiana filtru zasysającego świeżego
powietrza X

Ogławiacz

Szlifowanie noża dogławiacza Według zapotrzebowania: od 1 x dziennie do 1 x tygodniowo

Walec ogławiacza, dociągnąć zamoco-
wanie noża po pierwszych 10 godz. wyorywania

Wyorywacz

Wszystkie przekładnie wyorywacza -
kontrola poziomu oleju X X

Wszystkie przekładnie wyorywacza
wymiana oleju X X X

Kontrola poziomu oleju w przekładni
wału kopiującego (tylko PR2h-V) X X

Wymiana oleju w przekładni wału kopiu-
jącego (tylko PR2h-V) X X X

Przekładnia lemieszy wibrujących – kon-
trola poziomu oleju X X

Przekładnia lemieszy wibrujących –
wymiana oleju X X X

Łożyskowanie wału mimośrodowego
kontrola stanu oleju X X

Przekładnia łopat – kontrola poziomu
oleju X X

Przekładnia łopat wymiana oleju X X X

Taśma sitowa

Przekładnia kontrola stanu oleju X X

Przekładnia wymiana oleju X X X

Kontrola przednich rolek prowadzących X

Gwiazdy sitowe

Dociągnąć palce gwiazd sitowych X X X

Doregulować lub wymienić listwę zgar-
niającą X
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Interwały konserwacyjne

Prace konserwacyjne
przed roz-
poczęciem

żniw

codzien-
nie

po pierw-
szych 50
godzinach
pracy.

co 50 godz.
rob.

po pierw-
szych 500
godz. rob.

co 500
godz. rob.

w razie
zapo-
trzebo-
wania

co roku

Elewator

Sprawdzić, 
ewentualnie naprężyć napięcie taśmy
elewatora

X X

Podłogi zgarniające

Sprawdzić, ewent. naprężyć napięcie
łańcuchów podłóg zgarniających X X

Sprawdzić, 
ewentualnie naprężyć napięcie łańcu-
chów napędowych

X X

Naoliwić łańcuchy napędowe co 100 godz. rob.

Taśma wyładowcza

Naciąganie pasa X

Podłoga zasobnika, wszystkie taśmy, kanały elewatora, pozostałe elementy maszyny

Usunąć zabrudzenia i 
nagromadzoną ziemię X X

Pozostałe

Uzupełnić zbiornik ze smarem X X

Nasmarować punkty smarowania Zgodnie z planem smarowania

Dociągnięcie sworzni kół 450 Nm Po pierwszych 10 i 50 godz. rob.

Kontrola ciśnienia opon X X

Klimatyzacja

Sprawdzić kondensator klimatyzacji pod
kątem zabrudzeń, ewent. wyczyścić X X

Kontrola węży i przewodów pod kątem
przetarć
(kontrola wzrokowa), ewent. zlecić
wymianę

X X

Sprawdzić poziom czynnika chłodzą-
cego, ewent. zlecić uzupełnienie X X

Kontrolę i ewentualną naprawę klimaty-
zacji należy zlecić przedsiębiorstwu spe-
cjalistycznemu

X X

Zlecić wymianę osuszacza zbiorczego i
czynnika chłodzącego co 2 lata
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9.3 Plan smarowania maszyny z wyorywaczem PR2h

Punkt smarowania Ilość
grzybków

co godz.
rob.

Ogławiacz

Łożyskowanie dogławiacza, w każdym rzędzie 7 50

Punkt obrotowy składania talerza wyrzutnika liści 2 100

Mechanizm dźwigniowy składania talerza wyrzutnika liści 3 200

Dźwignia blokująca koła bieżne ogławiacza (nie dotyczy
PBSOh)

2 200

Trójpunkt - pozycja konserwacyjna ogławiacza 2 200

Siłownik jednostki dogławiającej do góry/na dół (nie doty-
czy PESh)

1 200

Hak ogranicznika pantografu ogławiacza 2 200

Siłownik pochylania odliściacza (tylko PESh) 4 200

Obudowa PES trójpunktu na środku na zewnątrz (tylko
PESh)

2 200

Wyorywacz

Zazębienie kołnierzy przekładni lemieszy wibrujących
(tylko przy PRh-V)**

5 50

Siłownik regulacji belki lemieszy 4 100

Głowice przegubowe siłownika w pozycji konserwacyjnej
ogławiacza

4 200

Siłownik regulacji wysokości biegu walców 2 200

Punkt obrotowy wahadła ramienia środkowego 2 200

Zawieszenie głowicy łożyska wału kopiującego na zewną-
trz

4 200

Głowice przegubowe przesuwania wyorywacza w bok 4 200

Przekładnia kątowa wału kopiującego (dotyczy tylko
PR2h-V)

2 100

Pozostały tor buraków

Przekładnia kątowa rury osłonowej pasa elewatora po pra-
wej stronie/ na dole

1 100

Łożysko współpracujące wałów napędowych elewatora 2 100

Łożysko współpracujące ślimaka zasobnika 1 100

Przegub krzyżowy napędu ślimaka zasobnika 1 100

Podłoga wzdłużna łożyska wału napędowego 3 100
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Punkt smarowania Ilość
grzybków

co godz.
rob.

Podłoga poprzeczna łożyska wału napędowego 3 100

Podłogi zgarniające koła prowadzące przy naprężaczu
łańcucha

8 100

Łożyskowanie walca czyszczącego 2 100

Łożyskowanie wału napędowego taśmy wyładowczej 2 100

Punkt obrotowy taśma wyładowcza w górę/w dół przód 1 200

Głowice przegubowe siłownika taśmy wyładowczej w
górę/w dół

4 200

Głowice przegubowe siłownika załamania taśmy wyładow-
czej

4 200

Punkty obrotowe części przegubowych taśmy wyładow-
czej

4 200

Maszyna

Przeguby krzyżowe w czopach osi portalowej 4 200

Przeguby krzyżowe w czopach osi tylnych 8 200

Łożysko kulkowe wałka wyciskowego zaworu hamulco-
wego

2 500

Wahacz górny punktu obrotowego przegubu środek (tylko
w opcji z przygotowaniem dla dodatkowego podwozia)

1 500

Przeguby krzyżowe wałów Kardana

Wał Kardana od przedniej osi do wału pośredniego Kar-
dana

4 200

Łożysko pośrednie Kardana sztywne (nad 1 gwiazdą) ** 1 500

Wały kardana od łożyska pośredniego kardana do tyłu 2 200

Wał Kardana do przekładni odboczkowej przód 1 200

Wał Kardana od przekładni odboczkowej do przekładni
CVR

2 200

Wał Kardana od przekładni odboczkowej do 3. osi 2 200

* Smarować pastą miedziową!

** 3 porcje z praski smarowniczej
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WSKAZÓWKA

Po umyciu maszyny również należy nasmarować wszystkie punkty smarowania.
Układ centralnego smarowania należy po umyciu maszyny nasmarować przynajmniej
w 2 cyklach smarowania pośredniego.

Smar ROPA nr-art. 435006200

zgodnie z DIN 51825, NLGI-Klasse 2, Type: KP2K-20,

przy niskich temperaturach zewnętrznych KP2K-30.

Nie wolno stosować smarów zawierających smary stałe. Dopuszczalne są również
smary biodegradowalne.

9.4 Tabela wymiennych smarów

Stan:

2017-02-11

Olej hydrauliczny HVLP 46 (zawierający cynk)

ISO-VG 46 wg DIN 51524 część 3

Olej silnikowy, półsyntetyczny

Olej silnikowy wielosezonowy zgodny
MAN 3277, Volvo Norm VDS-3 i

Mercedes Norm MB 228.5

Smar

zgodnie z DIN 51825, klasa NLGI 2, typ: KP2K-20,
w niskich temperaturach zewnętrznych KP2K-30

ROPA nr art.:

Wielkość
pojemnika:

435005100

20 l

435005300

20 l

435006200 = 18 kg

435002300 = 25 kg

Nazwa producenta

Aral Brak zatwierdzenia dla produktu tego pro-
ducenta! Brak olejów zawierających cynk.

Mega Turboral

10W-40
Aralub HLP 2

Agip/Eni Agip ARNICA 46
Eni i-Sigma top

10W-40
Agip GR-MU/EP

Avia
AVIA FLUID

HVI 46

AVIA TURBOSYNTH HT-E

10W-40
AVIALITH 2 EP

BP
Energol SHF-

HV 46

Vanellus Max

10W-40

Energrease

LS-EP2

Castrol
Hyspin AWH-M

46

Enduron

10W-40

Spheerol

EPL 2

Fuchs
Renolin B 46

HVI

TITAN CARGO MC SAE

10W-40
RENOLIT MP

LIQUI MOLY Olej hydrauliczny HVLP 46
LKW długotrwały olej silnikowy

10W-40
Wälzlagerfett KP2K-30

Mobil Univis N46
Mobil Delvac XHP Extra

10W-40
Mobilux EP 2

Shell Tellus S2 VX 46
Rimula R6 M

10W-40
Gadus S2 V220 2

Total Equivis ZS 46
Rubia TIR 8600

SAE 10W-40
Multis EP 2

Rhenus r. grea Norlith MZP 2
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Stan:

2017-02-11

Olej przekładniowy

API GL 5, SAE 90

Olej przekładniowy LS

API GL 5, SAE 90, LS

W pełni syntetyczny
olej przekładniowy

API GL5,
SAE 75W-90

zgodnie z ZF-Norm TE-ML 05B

Olej przekładniowy ATF

Olej ATF zgodnie z Dexron II D

ROPA nr art.:

Wielkość
pojemnika:

435005500

20 l

435005600

20 l

435002500

20 l

435005700

20 l

Nazwa producenta

Aral
Hyp

SAE 85W-90

Hyp LS

SAE 85W-90

Aral Olej przekładniowy

SNA-E
ATF 22

Agip/Eni
Agip

ROTRA MP

Agip ROTRA MP/S

SAE 85W-90
Brak zatwierdzenia dla pro-

duktu tego producenta!
Agip DEXRON II

Agip ATF IID

Avia
AVIA HYPOID

90 EP

AVIA HYPOID 90 LS

SAE 85W-90
Brak zatwierdzenia dla pro-

duktu tego producenta!
AVIA FLUID

ATF 86

BP
Energear

Hypo90

Energear Limslip 90

SAE 85W-90

Energear SHX-M

SAE 75W-90
Autran MBX

Castrol
Axle EPX

85W-90

Axle Z Limited

Slip 90

SAE 85W-90

Syntrax Longlife

75W-90

ATF DEX II

Multivehicle

Fuchs
TITAN GEAR

HYP SAE 90

TITAN GEAR LS

SAE 90

TITAN CYTRAC

HSY 75W-90

TITAN ATF

3000

LIQUI MOLY
Hypoid-Getriebeöl (GL 5)

SAE 85W-90

Hypoid-olej przekładniowy (GL 5) LS

SAE 85W-90
Syntetyczny olej przekła-

dniowy Hypoid Truck 75W-90 Top Tec ATF 1100

Mobil
Mobilube HD-A

85W-90

Mobilube LS

SAE 85W-90

Mobilube 1SHC

75W-90
Mobil ATF 220

Shell
Spirax S3 AD

80W-90
Spirax S3 ALS 90

Spirax S6 AXME

75W-90
Spirax S2 ATF AX

Total EP-B 85W-90
Dynatrans DA

SAE 80W-90
Brak zatwierdzenia dla pro-

duktu tego producenta! Fluid ATX

Rhenus
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9.5 Wkłady filtrów, paski klinowe
ROPA Tiger 6a z Volvo TAD1643VE-B 565 kW / 768 PS

ROPA Tiger 6c z Volvo TAD1672VE 515 kW / 700PS

Silnik Diesla Volvo TAD1672VE / TAD1643VE-B ROPA nr art.

Filtr oleju, filtr przepływu pobocznego, 1 szt. na silniku 304001800

Filtr olejowy, filtr drobny, 2 szt. na silniku 304001900

Wkład filtrujący paliwa, filtr wstępny, 1 szt. 304002100

Wkład filtrujący paliwa, filtr wstępny, 1 szt. 304002000

Wkład filtra paliwowego wstępnego elektropompa, 1 szt. 303016700

Filtr główny filtra powietrza, 1 szt. 304000600

Filtr bezpieczeństwa filtra powietrza, 1 szt. 304000700

AdBlue® (tylko przy RT6c)

AdBlue® Wkład filtrujący, 1 szt. 304004100

AdBlue® Filtr napowietrzający / odpowietrzający na zbior-
niku

301010600

Układ hydrauliczny

Filtr powrotny zasysający w zbiorniku oleju 270066500

Element filtra wysokociśnieniowego mały przód lewa
Pierścień uszczelniający o przekroju okrągłym, po 1 szt.
53.57*3.53 NBR 70

270033600
412040400

Element filtra wysokociśnieniowego w środku lewa strona
przed blokiem kierowania
Łącznie z pierścieniem uszczelniającym 79*3, ROPA nr.-
art. 412045500

270043000

Korek wlewu z wbudowanym filtrem wentylacyjnym 270070000

Przekładnia rozdzielcza pomp

Filtr zasysający 181052600

Uszczelka papierowa do filtrów zasysających 181051700

O-pierścień 26.65*2.62 412030200
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Przekładnia CVR

Filtr zasysający 181060100

Uszczelka papierowa do filtrów zasysających 181051700

O-Ring 32.99* 2.62 NBR70 412059500

Element filtra ciśnieniowego przekładni CVR włącznie z
uszczelką 46*3

270044200

Przekładnia odboczkowa na 1. osi tylnej

Filtra zasysający na przekładni odboczkowej 181005400

Wentylacja Kabina kierowcy

Filtr ssania świeżego powietrza 352033200

Filtr obiegowy Kabina kierowcy 352042200

Pasek klinowy

Pasek płaski (zewnętrzny): 1 szt. 304002500

Pasek płaski (wewnętrzny): 1 szt. 304002900

Stan 27.02.2016
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9.6 Tabela momentów obrotowych śrub i nakrętek (Nm)

Gwint metryczny DIN 13

Rozmiar 6.9 8.8 10.9 12.9

M4 2,4 3,0 4,4 5,1

M5 5,0 5,9 8,7 10

M6 8,5 10 15 18

M8 21 25 36 43

M10 41 49 72 84

M12 72 85 125 145

M14 115 135 200 235

M16 180 210 310 365

M18 245 300 430 500

M20 345 425 610 710

M22 465 580 820 960

M24 600 730 1050 1220

M27 890 1100 1550 1800

M30 1200 1450 2100 2450

Gwint metryczny drobnozwojowy DIN 13

Rozmiar 6.9 8.8 10.9 12.9

M8x1 23 27 39 46

M10x1 43 52 76 90

M12x1,5 76 89 130 155

M14x1,5 125 145 215 255

M16x1,5 190 225 330 390

M18x1,5 275 340 485 570

M20x1,5 385 475 680 790

M22x1,5 520 630 900 1050

Momenty obrotowe dociągania nakrętek kół

Koła przednie i tylnie 450 Nm
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9.7 Plany smarowania

9.7.1 Plan smarowania dla maszyny, tylko urządzenie podstawowe z 78
punktami smarowania

Obwód smarowania 3
Wyorywacz i ogławiacz

Obwód smarowania 2

10
5*

I

10
5*

I

10
5*

I
75

*
I

25
*

I

Rozdzielacz główny:
ROPA nr art.: 360020400
Obwód smarowania 1

25 Siłownik podporowy prawa góraSiłownik podporowy lewa góra

25 Siłownik podporowy prawaWahacz poprzeczny rama

25 Siłownik kierowniczy wewnątrz

25 Siłownik kierowniczy wewnątrzSiłownik podporowy lewa

45 Łożysko wahliweDźwignia układu kierowniczego bolec środkowy

45 Siłownik kierowania prawaSiłownik kierowania lewa

45 Drążek kierowniczy prawaDrążek kierowniczy lewa

Rozdzielacz 1. tylnej osi
ROPA nr art.: 360018700

45 Drążek kierowniczy prawaDrążek kierowniczy lewa

75 Tuleja wahacza prawa dółTuleja wahacza lewa dół

75 Tuleja wahacza prawa góraTuleja wahacza lewa góra

25 Siłownik przegubu prawa przódSiłownik przegubu lewa przód

25 Siłownik kierowniczy lewa wewn.Siłownik kierowniczy prawa wewnątrz

45 Siłownik kierowniczy lewa zewn.Siłownik kierowniczy prawa zewnątrz

75 Tuleja wahacza lewa dółTuleja wahacza prawa dół

75 Tuleja wahacza lewa góraTuleja wahacza prawa góra

25 Siłownik podporowy lewa dółSiłownik podporowy prawa dół

25 Siłownik podporowy prawa góraSiłownik podporowy lewa góra

Oznakowanie
2 złączki wężowe

Element z optyczną
kontrolą wysuwanego sworznia

Belka wyorywacza tylko
napęd mimośrodowy

Rozdzielacz oś przednia
ROPA nr art.: 360020500

Wahacz poprzeczny oś

105* Łożysko mostu przegubowegoI

105* IŁożysko mostu przegubowego
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45* Wahacz górny z przoduI
105 Wahacz górny z tyłuSiłownik podnoszący góra prawa

105 Siłownik podnoszący dół prawaSiłownik podnoszący góra lewa

105 Wahacz wzdłużny prawa przódSiłownik podnoszący dół lewa

105 Wahacz wzdłużny prawa tyłWahacz trójpunktu lewa przód

105 Zawieszenie taśmy sitowej prawaZawieszenie taśmy sitowej lewa

105 Wahacz trójpunktu prawa tyłWahacz z lewej strony z tyłu

Obwód smarowania 3
Wyorywacz i ogławiacz

Obwód smarowania 2

25 Punkt obrotowy rusztu dółSiłownik przegubu prawa tył

25 Punkt obrotowy rusztu góraSiłownik przegubu z lewa tył

45Łożysko przegubu u góry

25 Taśma sitowa wał napędowy

75 Rura przejściowa taśmy sitowejPromieniowe łożysko przegubu dół

Rozdzielacz przegub:
ROPA nr art.: 360017900

10
5*

I

10
5*

I

10
5*

I
75

*
I

25
*

I

Rozdzielacz główny:
ROPA nr art.: 360020400
Obwód smarowania 1

Rozdzielacz 3-punkt:
ROPA nr art.: 360018600

* Śruba uszczelniająca wykręcona
.  zawór zwrotny
Rura poliamidowa
Wąż wysokociśnieniowy

25 Siłownik podporowy prawa góraSiłownik podporowy lewa góra

25 Siłownik podporowy prawaWahacz poprzeczny rama

25 Siłownik kierowniczy wewnątrzWahacz poprzeczny oś

25 Siłownik kierowniczy wewnątrzSiłownik podporowy lewa

45 Łożysko wahliweDźwignia układu kierowniczego bolec środkowy

45 Siłownik kierowania prawaSiłownik kierowania lewa

45 Drążek kierowniczy prawaDrążek kierowniczy lewa

Rozdzielacz 2. tylnej osi
ROPA nr art.: 360018800

75 Tuleja wahacza prawa dółTuleja wahacza lewa dół
45 Drążek kierowniczy prawaDrążek kierowniczy lewa

75 Tuleja wahacza prawa góraTuleja wahacza lewa góra

Oznakowanie 2
złączki wężowe

Element z optyczną
kontrolą wysuwanego sworznia

Belka wyorywacza tylko
napęd mimośrodowy

Osiowe łożysko przegubu na dole
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9.7.2 Plan smarowania wyorywacza PR2h (6-rzędowego, 45cm/50cm/
zmiennego)

25 Pantograf tył dół

25 Siłownik odciążający ogławiaczPantograf z przodu dół

25 Pantograf z tyłu góraSiłownik odciążający ogławiacz

25 Walec wyorywacza 4Pantograf z przodu góra

45 Walec wyorywacza 2Walec wyorywacza 3

75* IŁożysko wciąganie wymuszone

105* Walec wyorywacza 1I

Rozdzielacz z lewej strony

25Pantograf tył dół

25 Pantograf z przodu dółSiłownik odciążający ogławiacz

25 Siłownik odciążający ogławiaczPantograf z tyłu góra

25 Pantograf z przodu góraWalec wyorywacza 4

45 Walec wyorywacza 3Walec wyorywacza 2

75* Łożysko wciąganie wymuszoneI

105* IWalec wyorywacza 1

Rozdzielacz z prawej strony

45 Ramię wysięgnika na środkuWalec wyorywacza 6

Rozdzielacz na środku

105 Element przesuwny z lewej stronyElement przesuwny z prawej strony

25* IŁożysko łopaty

105* I

75

105* I

Rozdzielacz główny obwodu smar. 3

75

75

75

Rozdzielacz główny obwodu smar. 2

105 105105105 105105

45 454545 4545

45 454545 4545

105105105 105105105

454545 454545

454545 454545

Otwór podł. prowadn. głębok.

Otwór podł. prowadn. głębok.

1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2
3 3 3 3 3 3

1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2
3 3 3 3 3 3

4

4

Do rozdzielacza ogławiacz

(1) Widełki przegubu korbowodu
(2) Głowica przegubu korbowodu
(3) Łożysko mimośrodowe
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(4) Element końcowy z optyczną kontrolą wysuwanego sworznia

9.7.3 Plan smarowania dla ogławiacza PISh

105 Wał ogławiacza lewaWał ogławiacza prawa

25 Rura nośna regulacji wysokościRura nośna regulacji wysokości

25 Piasta koła podporowego lewego

25 Koło podporowe lewe

25 Czujnik liści z lewejCzujnik liści z prawej

Od rozdzielacza głównego obwodu smarowania 3

Piasta koła podporowego prawego

Koło podporowe prawe

9.7.4 Plan smarowania ogławiacza PB2SWh-/PASWh

45* Ślimak liściI
25 Koło podporowe praweCzujnik liści

25 Piasta koła podporowego prawegoKoło podporowe lewe

25 Rura nośna dogławiacza regulacja wysokości prawaPiasta koła podporowego lewego

25 Czujnik liściNK Rura nośna regulacji wysokości lewa

105 Wał ogławiacza prawaWał ogławiacza lewa

Od rozdzielacza głównego obwodu smarowania 3

9.7.5 Plan smarowania ogławiacza PB2SOh-/PASOh
Od rozdzielacza głównego obwodu smarowania 3

45* Ślimak liści lewyI

25 Rura nośna regulacji wysokości

25 Koło podporowe praweKoło podporowe lewe

25 Piasta koła podporowego prawegoPiasta koła podporowego lewego

25 Koło kopiujące prawe wewnątrzKoło podporowe lewe wewnątrz

25 Piasta koła podporowego prawego wewnątPiasta koła podporowego lewego wewnątrz

25 Czujnik liści z prawejCzujnik liści z lewej

105 Wał ogławiacza prawaWał ogławiacza lewa

Rura nośna regulacji wysokości

9.7.6 Plan smarowania PESh-45/-50/-V

25 Koło podporowe leweCzujnik liści z lewej

25 Piasta koła podporowego lewegoKoło podporowe prawe

25 Czujnik liści z prawejPiasta koła podporowego prawego

105 Wał ogławiacza lewaWał ogławiacza prawa

Od rozdzielacza głównego obwodu smarowania 3

105 Walec czyszczący lewaWalec czyszczący prawa
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9.8 Karta charakterystyki AdBlue®
Pojęcie
Ad Blue to nazwa handlowa środka do redukcji NOx w silnikach wysokoprężnych AUS
32 o nazwie normatywnej Din Din 70070 / ISO 22241.

Zadanie AdBlue
Płyn AdBlue służy do redukcji trujących tlenków azotu do pary wodnej i pochodnych
azotu w spalinach pojazdów napędzanych olejem napędowym z technologią SCR-
Katalysator.

Charakterystyka chemiczna i skład płynu AdBlue
Płyn AdBlue składa się z oczyszczonego technicznie mocznika bez dodatku sub-
stancji obcych, rozpuszczonego w wodzie zdemineralizowanej. Zawartość mocznika
wynosi 32,5 %. Płyn AdBlue nie jest dodatkiem, tylko jest przewożony przez pojazdy
z technologią SCR-Katalysator oddzielnie w przewidzianym do tego celu zbiorniku
dodatkowym.

Związki chemiczne H2N-CO-NH2

Masa molowa (mocznik): 60,06 g/mol

CAS (Chemical-Abstracts-Service)-Nr.: 57-13-6

Postępowanie z materiałami eksploatacyjnymi, paliwami i środkami smarnymi
Należy koniecznie zwracać uwagę na to, aby płyn AdBlue był koniecznie oddzielony
od innych materiałów eksploatacyjnych, paliw i smarów, jak np. płyn chłodniczy, olej
silnikowy, olej przekładniowy, paliwo, płyn hydrauliczny i hamulcowy, a także aby nie
używano do jego przechowywania tych samych pojemników i misek spływowych.
Zaledwie niewielkie ilości płynu AdBlue w obiegu płynu chłodzącego, aby uszkodzić
termostaty i czujniki temperatury. Materiały eksploatacyjne, które zawierają ślady
AdBlue, nie mogą być stosowane wraz z nim.

Postępowanie z płynem AdBlue zanieczyszczonym przez substancje obce
Poszczególne komponenty systemu oczyszczania spalin w sposób bardzo wrażliwy
reagują już na najmniejsze ślady zanieczyszczeń w płynie AdBlue. Dlatego mając do
czynienia z płynem AdBlue należy koniecznie stosować czyste, przeznaczone do tego
celu pojemniki i naczynia. AdBlue, posiadający ślady zanieczyszczeń nie może zostać
ponownie wykorzystany.

Okres użytkowania i przydatności do użycia
Płyn AdBlue rozkłada się podczas składowania w wodorotlenek amonu i dwutlenek
węgla i wówczas przestaje spełniać wymagania normy DIN 70070 / ISO 22241. W
przypadku zachowania zalecanej temperatury składowania wynoszącej maksymal-
nie 25 °C, płyn AdBlue po wyprodukowaniu spełnia wymagania tej normy przez min.
6 miesięcy. W przypadku przekroczenia zalecanej temperatury magazynowania, ten
czas ulega skróceniu. W temperaturach poniżej -11 °C AdBlue zamarza i twardnieje.
Po ogrzaniu zamarznięty płyn AdBlue wraca do stanu płynnego i można go ponownie
wykorzystać bez pogorszenia jego jakości.

Utylizacja i biodegradowalność
Płyn AdBlue stanowi bardzo małe zagrożenie dla wody i gleby. Jest on rozkładany
przez mikroorganizmy i dlatego łatwo ulega biodegradacji. Z tego względu płyn
AdBlue w Niemczech należy do najniższej kategorii zagrożenia dla wody wg przepi-
sów WGK 1.
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Przepisy
Produkt zgodnie z dyrektywą WE lub odpowiednimi przepisami krajowymi nie podlega
obowiązkowi oznakowania.

Przepisy krajowe:

Rozporządzenie o ochronie przed awa-
riami:

nie podlega

Oznakowanie
Króćce do zwrotu płynu AdBlue są oznaczone znakiem normatywnym DIN 70070 /
ISO 22241 lub nazwą handlową AdBlue.

Fizyczne i chemiczne właściwości AdBlue

Forma: płyn

Kolor: bezbarwny, przeźroczysty,
jasno-żółty

Zapach: lekki zapach amoniaku

Wartość ph: 10 (roztwór wodny, 10 %)

Początek krystalizacji: -11 °C

Punkt wrzenia/obszar
wrzenia

103 °C

Punkt zapalny: -

Temperatura samozapala-
nia:

nie jest samozapalny

Gęstość: ok. 1,09 g/cm³ przy 20 °C

Lepkość, dynamiczna: ok. 1,4,pas przy 25 °C

Ochrona elektrycznych i elektronicznych podzespołów pojazdu podczas obcho-
dzenia się z płynem AdBlu
Płyn AdBlue prowadzi do korozji podzespołów elektrycznych i elektronicznych. Z tego
względu podczas prac, podczas których wypływa płyn, należy przykryć podzespoły
elektryczne i elektroniczne znajdujące się w pobliżu, aby uniknąć kontaktu z płynem
AdBlue.

Przechowywanie i opakowanie:
W celu unikania oddzielania kryształków w płynie AdBlue zaleca się przechowywa-
nie w normalnych warunkach (optymalnie do 25 °C). Aby unikać pogorszenia jakości
spowodowanego zanieczyszczeniami, płyn AdBlue wolno przechowywać wyłącznie
w przewidzianych do tego celu pojemnikach i zbiornikach. Jako materiały zbiorników
nadają się stale stopowe, aluminium, różne tworzywa sztuczne oraz powłoki z two-
rzyw sztucznych w zbiornikach metalowych. Nie wolno stosować stali niestopowych,
miedzi, stopów zawierających miedź ani stali ocynkowanych.
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Utylizacja mniejszych ilości:

Małe ilości rozlanego płynu AdBlue można bezproblemowo spłukać do kanalizacji z
użyciem dużej ilości wody, z uwagi na ich łatwą biodegradowalność.

Utylizacja większych ilości:

Większe ilości płynu AdBlue należy oddać do utylizacji z zachowaniem przepisów
dotyczących przetwarzania/usuwania odpadów.

Klasyfikacja odpadów musi się odbyć zgodnie z rozporządzeniem europejskiego kata-
logu odpadów -European Waste Catalogue (EWC), lub niemieckiego katalogu odpa-
dów (AAV).

Zanieczyszczone opakowania:

Opakowania, na których znajdują się resztki płynu AdBlue, należy traktować jak sam
płyn. Jak najbardziej opróżnić opakowania, następnie po odpowiednim wyczyszczeniu
można je oddać do ponownego przetworzenia.
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9.9 Formularze potwierdzające przeprowadzenie prac
konserwacyjnych

9.9.1 Formularz potwierdzający wymianę oleju + wymianę filtra

Data: Data: Data: Data: Data:

Godz. rob. Godz. rob. Godz. rob. Godz. rob. Godz. rob.

ok ok ok ok ok

Silnik Diesla

Olej silnikowy

Filtr oleju silnikowego

Wkład filtra paliwa, filtr wstępny silnik

Wkład filtra paliwa, filtr główny silnik

Filtr paliwa na elektropompie

Filtry powietrza filtr główny

Filtry powietrza filtr bezpieczeństwa

Ochrona przeciw zamarzaniu, spraw-
dzono

Wymiana płynu chłodzącego

Wkład filtra AdBlue® (nur RT6c)

Osie/przekładnie

Oś przednia

Przekładnia wyrównawcza

Przekładnia planetarna, 2 szt.

Przekładnia portalowa, 2 szt.

1. oś tylna

Przekładnia wyrównawcza

Przekładnia planetarna, 2 szt.

Przekładnia odboczkowa

2. oś tylna

Przekładnia wyrównawcza

Przekładnia planetarna, 2 szt.



Listy i tabele / Plany i wykresy /Potwierdzenia prac konserwacyjnych
Formularze potwierdzające przeprowadzenie prac konserwacyjnych

542 / 554

Data: Data: Data: Data: Data:

Godz. rob. Godz. rob. Godz. rob. Godz. rob. Godz. rob.

ok ok ok ok ok

Przekładnia wyorywacza

z przodu po lewej stronie

po lewej stronie z tyłu

prawa strona

Przekładnia łopat

Przekładnia lemieszy wibrujących

Przekładnia taśmy sitowej

Przekładnia rozdzielcza pomp

Olej przekładniowy

PVG Filtr olejowy

Przekładnia CVR

Olej przekładniowy

CVR Filtr olejowy

(2 filtry)

Olej hydrauliczny

Olej hydrauliczny

Filtry oleju hydraulicznego

(3 elementy filtrujące)

Sita zasysające we wnętrzu zbiornika
olejowego wyczyszczone
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9.9.2 Potwierdzenie przeprowadzenia prac konserwacyjnych
_____
 

 

całkowicie
wykonana dnia:

 

wykonana przez:  

Podpis:   ______________________________________________

wymaganych 50  
rob. godz.

Konserwacja po - _____
 

 

 
 

wykonana przez:  

Podpis:   ______________________________________________

wymaganych 500 
rob. godz.

1. serwis maszyn ROPA

1. serwis silnika wysokoprężnego

może być  
wykonany  
wyłącznie przez  
personel  
serwisowy firmy 
ROPA.  

może być  
potwierdzony
wyłącznie przez
autoryzowany
Serwis
firmy Volvo. 

Konserwacja po -

całkowicie
wykonana dnia:

9.9.3 Aktualizacje oprogramowania

Wersja Data Nazwa
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9.10 Potwierdzenie pouczenia kierowcy

Pani/Pan uro-
dzony/a
dnia

nazwisko i imię

został/a
pouczony/a

w zakresie bezpiecznej obsługi maszyny

w zakresie przeglądów i konserwacji maszyny

przez .

nazwisko i imię

posiada wymaganą zna-
jomość

w zakresie bezpiecznej obsługi maszyny

w zakresie przeglądów i konserwacji maszyny

udokumentowaną poprzez przedłożenie następują-
cych dokumentów:

zaświadczenie/świadectwo z dnia (data)

zaświadczenie/świadectwo z dnia (data)

Ona/on (Nazwisko i imię) dnia (data)

został/a pouczona/y szczególnych obowiązkach odnośnie bezpiecznego kierowania maszyną i o wynika-
jących w związku z tym zasadach postępowania. Przedmiotem niniejszego pouczenia były: rozdział na
temat jazdy po drogach publicznych zawarty w niniejszej instrukcji obsługi, obowiązujące przepisy BHP
oraz szczególne przepisy urzędów ds. ruchu drogowego, w których obszarze odpowiedzialności porusza
się maszyna.

Niniejszym potwierdzam, że przyjąłem/przyjęłam do wiadomości powyższe
pouczenia w pełnym zakresie:

Podpis

Niniejszym potwierdzam, że otrzymałem/otrzymałam powyższe pouczenie w
pełnym zakresie je zrozumiałem/łam:

Podpis kierowcy

Instrukcję obsługi otrzymałem/łam, przeczytałem/łam i zrozumiałem/łam:

Miejscowość i data

Podpis właściciela pojazdu Podpis kierowcy
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9.11 Pouczenie o zasadach bezpieczeństwa

Chociaż maszyny firmy ROPA zostały skonstruowane i wyprodukowane zgodnie z
zasadami bezpieczeństwa, w przypadku każdego kombajnu do zbioru buraków cukro-
wych istnieje pewne obszary niebezpieczne, w których w trakcie pracy nie mogą prze-
bywać żadne osoby. Kierowca ma wyraźne polecenie natychmiastowego wyłączenia
maszyny, jeżeli tylko osoby trzecie znajdą się w tych obszarach.

OSTRZEŻENIE

Jeżeli podczas wyorywania w obszarach wokół maszyny Tiger 6 firmy ROPA, ozna-
czonych na poniższych rysunkach jako obszary niebezpieczne, znajdą się jakiekol-
wiek osoby, to istnieje dla nich niebezpieczeństwo bardzo poważnych obrażeń ciała, a
nawet śmierci. Na poniższej ilustracji zaznaczono obszary zagrożenia.

– Należy bezwzględnie stosować się do zaleceń kierowcy maszyny.
– W żadnym wypadku nie wolno wchodzić do tych obszarów!
– Jeżeli przez nieuwagę ktoś znajdzie się w tych obszarach, to należy je bezzwłocz-

nie i szybko opuścić, jednak bez przesadnego pośpiechu.
– Nie dopuszczać do pracującej maszyny osób niepełnoletnich oraz osób starszych.

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.

Obszar zagrożeń z wyjątkiem
PIS* oraz PES*

Należy zawsze pamiętać o tym, aby w trakcie kopania nie było przed maszyną żad-
nych osób. Wskutek wysokich obrotów w ogławiaczu i wyorywaczu podczas wyorywa-
nia mogą być wyrzucane kamienie lub inne przedmioty. Przedmioty mogą być wyrzu-
canie z duża siłą i mogą one śmiertelnie zranić znajdujące się w pobliżu osoby. Szcze-
gólnie dotyczy to przedmiotów o ostrych krawędziach.
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Oświadczenie

Ja (Nazwisko i imię)

zostałem poinformowany przez właściciela kombajnu buraczanego ROPA o obsza-
rach zagrożenia podczas kopania. Otrzymałem kompletną informację na ten temat
i również ją zrozumiałem. Zobowiązuję się do nie wchodzenia do niebezpiecznych
obszarów maszyny w trakcie jej pracy w trybie kopania. Zostałem poinformowany
o konieczności natychmiastowego opuszczenia niebezpiecznych obszarów, jeżeli
dostanę takie polecenie bezpośrednio od kierowcy lub w postaci klaksonu.

Data/podpis

Przed wypełnieniem skopiować!
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9.12 ROPA Potwierdzenie przekazania
ROPA Fahrzeug- und Maschinenbau GmbH, Sittelsdorf 24, D-84097 Herrngiersdorf

Nr ramy:Adres punktu serwisowego:
Typ:

Nr urządzenia dodatkowego:

Typ:

Nr urządzenia dodatkowego:

Typ:

Nr urządzenia dodatkowego:

Typ:

Nr urządzenia dodatkowego:

Typ:

Adres klienta:
Właściciel:

E-mail:

Telefon:

Telefon komórkowy:

Potwierdzenie przekazania: Data pierwszego uruchomienia:
Podczas pracy próbnej nie stwierdzono żadnych usterek. Bezpieczna obsługa i konserwacja została mi
przekazana. Wraz z przekazaniem maszyny otrzymałem:
Numer dokumentu: Nazwa: Oprogramowanie:

Data/podpis klienta lub osoby upoważnionej

Punkt serwisowy lub podmiot odpowiedzialny za dostawę maszyny:
Maszyna została przekazana klientowi w nienagannym stanie. Przekazanie zostało prawidłowo przeprowa-
dzone.

Data/Podpis Punkt serwisowy lub podmiot odpowiedzialny za dostawę maszyny:
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Dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych osobowych:

Zgadzam się na wykorzystanie powyższych danych osobowych, a także innych informacji na mój temat
poznanych w ramach kontaktów handlowych, do celów obsługi klienta ankiet do klientów oraz do dostar-
czenia informacji skrojonych na moje potrzeby (pisemnie, telefonicznie, e-mailem lub za pomocą wejścio-
wej strony internetowej) przez firmę ROPA, a także do innych celów reklamowych, doradczych i informa-
cyjnych (na piśmie, telefonicznie lub e-mailem) na temat produktów i usług realizowanych przez punkt ser-
wisowy ROPA i/lub zarejestrowane przez firmę ROPA lub przekazanych firmie ROPA, a także zapisanych,
przetworzonych i wykorzystanych. Nieudzielenie zgody nie ma żadnego wpływu na przekazanie przedmiotu
zakupu lub usług. W dowolnym momencie można również częściowo przekreślić tę zgodę. Zgodę można w
dowolnym momencie wycofać pisemnie w punkcie serwisowym ROPA.

Data/podpis klienta lub osoby upoważnionej
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AdBlue................................................................  538
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Aktualizacje oprogramowania............................. 543
akumulatorami kwasowymi................................... 41
Akumulator sprężynowy.....................................  507
Automatyczne pochylanie................................... 220
Automatyczny hamulec postojowy...................... 188
automatyki składania..........................................  306
Autopilot..............................................................  206
Awaria i pomoc................................................... 466

B
Bezpieczeństwo....................................................  24
Bezpieczniki........................................................  470
Bieg ochronny..................................................... 198
Bieg pełzający....................................................  202
Blokada układu różnicowego.............................. 167

C
CAN-Bus.............................................................  491
CE......................................................................... 27
Centralny układ elektryczny.................................. 47
Chłodnica oleju przekładnia CVR.......................  395
Chłodnica układu hydraulicznego.......................  379
Ciśnienia w oponach............................................  51
Coming Home..................................................... 148
Cysterna.............................................................  364
Częściowe wyłączenie napędu maszyny............ 152
Części zamienne..................................................  17
Czujniki ultradźwiękowe.....................................  445
Czujnik liści................................................  224, 412
Czyszczenie układu chłodzenia.......................... 367

D
Dane techniczne................................................... 49
Deklaracja zgodności...........................................  23
Demontaż...........................................................  465
Dodatkowe podwozie.........................................  181
Dogławiacz.................................................  241, 417
Dolewanie oleju hydraulicznego.........................  382
Drabinka wejściowa kabiny kierowcy...................  63
Drabinka wejściowa na zasobnik.......................... 65
drabinkę do wchodzenia....................................... 35
Drukarka.....................................................  346, 462
Drzwi zasobnika...................................................  65
Dysza wentylacyjna............................................  457
Dysze wentylacyjne............................................  342
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E
Eksport danych................................................... 137
elektrycznych......................................................  105
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Elementy obsługi................................................  495
Elementy obsługi w podłodze...............................  75
Elewator.............................................  294, 294, 438

F
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Filtr ssania świeżego powietrza.......................... 459
Formularz potwierdzający przeglądów i konserwa-
cji........................................................................  541
Fotel kierowcy....................................................... 70

G
Gaśnica............................................................... 103
Głębokość wyorywania.......................................  252
Główny włącznik kierowania................................. 87
GPS - Dane........................................................ 498
Grzebień dogławiacza........................................  244
Gwiazdy sitowe..........................................  282, 437

H
Hamulec postojowy....................................  188, 507
Hamulec roboczy................................................ 187
Historia zleceń....................................................  131
Holowanie................................................... 504, 505
Hydrauliczna klapa ogławiacza..........................  236

I
Ilość napełniana.................................................. 521
Interwały konserwacyjne....................................  523

J
Jazda..................................................................  169
Jazda po drogach............................................... 178
Jazda sztywna....................................................  201
Jazda zwrotna....................................................  201
Jazda zwrotna w trybie pracy Ulica....................  194
jazdy przeorywania.............................................  197
Joystick....................................................... 149, 493
Joystick z dźwignią wielofunkcyjną....................... 88

K
Kamera cofania..................................................  334
kamera na gwiazdy............................................  335
Kamera na taśmę wyładowczą........................... 335
kąt cięcia dogławiacza........................................ 246
Kierowanie..........................................................  189
Kierowanie korpusem lemieszy..........................  262
Klapa czyszczenia................................................  75
Klimatyzacja.........................................  93, 340, 340
Kliny podkładowe................................................ 103
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Kolorowy terminal R-Touch................................... 77
Kolumna kierownicy.............................................. 68
Koła napędowe taśmy wyładowczej...................  456
Koła podporowe.........................................  230, 414
Komora silnika......................................................  98
Kompresor..........................................................  328
Konserwacja akumulatora..................................  461
Konsola dachowa...........................................  92, 92
Konsola obsługi....................................................  86
Konsola obsługowa R-Concept............................  76
Kontrola płynu chłodzącego...............................  370
Kontrolka świateł drogowych................................  92

L
Leaving Home......................................................  95
Lemiesze wyorywujące............................... 257, 419
Lista filtrów.........................................................  531
Lista przekaźników.............................................  481
Listwa zgarniająca..............................................  293
Listwa zgarniająca gwiazdy sitowej....................  437
Lusterka wsteczne................................................ 92
Luz zaworów....................................................... 373

Ł
Ładowanie akumulatora.....................................  500
Łańcuchy podłogi poprzecznej...........................  446
Łańcuchy podłogi wzdłużnej............................... 446
łożyska mimośrodowego napędu lemieszy wibrują-
cych....................................................................  430

M
Masa własna........................................................  49
Menu diagnostyczne........................................... 484
Menu główne......................................................  115
Micro-Topper 2...................................................  241
Międzysmarowanie.............................................  332
Mikroorganizmy w układzie paliwowym..............  365
Mini-joystick........................................................  150
Monitorowanie napięcia......................................  344
Monitor wideo.....................................................  338

N
Naklejki bezpieczeństwa......................................  32
nakrętek kół........................................................  533
Napełnianie praski smarowniczej.......................  331
Napęd jazdy.........................................................  49
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Numery seryjne....................................................  21
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