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Introducere

Maşina
Dynapac CP224 este un cilindru compactor cu roţi de
cauciuc de gabarit ridicat din clasa de 21 tone, cu o
lăţime de lucru de 1800 mm. De asemenea, CP224
este disponibil şi în versiunea cu bază lată, cu pneuri
mai late, care asigură o lăţime de lucru de 2280 mm.

Utilajul are trei roţi de ghidare în partea din faţă şi
patru roţi motrice în partea din spate. Transmisiile
hidrostatice, soluţia pentru balast flexibilă şi gama
largă de echipamente opţionale fac ca utilajul să fie
disponibil în multe configuraţii diferite.

Scopul utilizării
CP224/224W este utilizat în principal împreună cu alţi
cilindri compactori pentru asfalt pentru etanşarea
suprafeţelor. Graţie greutăţii sale, este adecvat şi
pentru compactarea terasamentelor.

Simboluri de avertizare

AVERTISMENT! Marchează un pericol sau o
procedură periculoasă care, în caz de nerespectare,
poate constitui pericol de moarte sau rănire gravă.

AVERTISMENT! Marchează un pericol sau o
procedură periculoasă care, în caz de nerespectare,
poate constitui pericol de moarte sau rănire gravă.

ATENŢIE ! Marchează un pericol sau o
procedură periculoasă care, în caz de
nerespectare, poate constitui pericol de
deteriorare a maşinii sau a bunurilor.

ATENŢIE ! Marchează un pericol sau o
procedură periculoasă care, în caz de
nerespectare, poate constitui pericol de
deteriorare a maşinii sau a bunurilor.

Informaţii de siguranţă

Se recomandă instruirea operatorilor cel puţin în ce
priveşte manevrarea şi mentenanţa zilnică a maşinii
în conformitate cu manualul de instrucţiuni.

Se recomandă instruirea operatorilor cel puţin în ce
priveşte manevrarea şi mentenanţa zilnică a maşinii
în conformitate cu manualul de instrucţiuni.
Este interzisă transportarea de pasageri cu maşina,
iar operatorul trebuie să fie aşezat pe scaun în
timpul lucrului cu maşina.

Este interzisă transportarea de pasageri cu maşina,
iar operatorul trebuie să fie aşezat pe scaun în
timpul lucrului cu maşina.

Manualul de siguranţă furnizat împreună cu maşina
trebuie citit de toţi operatorii cilindrului compactor.
Respectaţi întotdeauna instrucţiunile de siguranţă.
Păstraţi întotdeauna manualul în utilaj.

Manualul de siguranţă furnizat împreună cu maşina
trebuie citit de toţi operatorii cilindrului compactor.
Respectaţi întotdeauna instrucţiunile de siguranţă.
Păstraţi întotdeauna manualul în utilaj.
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Se recomandă citirea cu atenţie a instrucţiunilor de
siguranţă din acest manual de către toţi operatorii.
Respectaţi întotdeauna instrucţiunile de siguranţă.
Asiguraţi-vă că acest manual este întotdeauna uşor
accesibil.

Se recomandă citirea cu atenţie a instrucţiunilor de
siguranţă din acest manual de către toţi operatorii.
Respectaţi întotdeauna instrucţiunile de siguranţă.
Asiguraţi-vă că acest manual este întotdeauna uşor
accesibil.

Citiţi cu atenţie întreg manualul înainte de a porni
maşina sau de a efectua orice operaţiuni de
întreţinere.

Citiţi cu atenţie întreg manualul înainte de a porni
maşina sau de a efectua orice operaţiuni de
întreţinere.

Înlocuiţi imediat manualul de instrucţiuni în cazul în
care acesta este pierdut, deteriorat sau devine
ilizibil.

Înlocuiţi imediat manualul de instrucţiuni în cazul în
care acesta este pierdut, deteriorat sau devine
ilizibil.

Atunci când porniţi motorul într-un spaţiu închis,  se
va asigura o buna ventilaţie cu ajutorul unui
ventilator.

Atunci când porniţi motorul într-un spaţiu închis,  se
va asigura o buna ventilaţie cu ajutorul unui
ventilator.

Interziceţi accesul şi şederea persoanelor în zona
periculoasă, adică la o distanţă de cel puţin 7 m faţă
de utilajele aflate în funcţie.

Interziceţi accesul şi şederea persoanelor în zona
periculoasă, adică la o distanţă de cel puţin 7 m faţă
de utilajele aflate în funcţie.
Operatorul poate permite unei persoane să rămână
în zona periculoasă, dar atunci ar trebui să aibă
grijă şi să folosească utilajul doar când poate să
vadă clar persoana respectivă sau atunci când are
informaţii precise privind poziţia acesteia.

Operatorul poate permite unei persoane să rămână
în zona periculoasă, dar atunci ar trebui să aibă
grijă şi să folosească utilajul doar când poate să
vadă clar persoana respectivă sau atunci când are
informaţii precise privind poziţia acesteia.

Generalităţi
Acest manual conţine instrucţiuni pentru operarea şi
întreţinerea maşinii.

Pentru a asigura funcţionarea la randament maxim,
maşina trebuie întreţinută corect.

Maşina trebuie păstrată curată pentru ca scurgerile,
şuruburile şi legăturile desfăcute să poată fi
descoperite la timp.

Efectuaţi zilnic o inspecţie a maşinii înainte de pornire.
Inspectaţi întreg utilajul pentru a detecta orice scurgeri
sau alte defecţiuni.

Verificaţi terenul de sub utilaj.  Scurgerile se
detectează mai uşor pe sol decât pe utilaj.

PROTEJAŢI MEDIUL ÎNCONJURĂTOR! Nu
poluaţi mediul înconjurător cu ulei, combustibil
sau alte substanţe periculoase pentru mediu.
Transportaţi întotdeauna filtrele uzate, uleiul
ars şi resturile de combustibil la centrele
ecologice de colectare.

PROTEJAŢI MEDIUL ÎNCONJURĂTOR! Nu
poluaţi mediul înconjurător cu ulei, combustibil
sau alte substanţe periculoase pentru mediu.
Transportaţi întotdeauna filtrele uzate, uleiul
ars şi resturile de combustibil la centrele
ecologice de colectare.
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Acest manual conţine instrucţiuni pentru întreţinerea
periodică efectuată în mod normal de către operator.

Instrucţiuni suplimentare referitoare la motor
pot fi găsite în manualul producătorului referitor
la motor.

Instrucţiuni suplimentare referitoare la motor
pot fi găsite în manualul producătorului referitor
la motor.

Marcajul CE şi Declaraţia de conformitate
(Se aplică maşinilor comercializate în UE/CEE)

Această maşină poartă marcajul CE. Marcajul aceasta
indică faptul că, în momentul livrării, maşina respectă
directivele de bază privind sănătatea şi siguranţa
aplicabile maşinii în conformitate cu directiva
2006/42/CE privind maşinile şi că respectă şi alte
directive aplicabile acestei maşini.

Maşina este însoţită de o "Declaraţie de conformitate",
care specifică directivele şi suplimentele aplicabile,
precum şi standardele armonizate şi alte reglementări
aplicate.
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Siguranţă - Instrucţiuni generale

(Citiţi de asemenea manualul de siguranţă)

1. Înainte de a porni cilindrul compactor, operatorul trebuie să fie familiarizat cu
conţinutul secţiunii OPERARE.

1. Înainte de a porni cilindrul compactor, operatorul trebuie să fie familiarizat cu
conţinutul secţiunii OPERARE.

2. Asiguraţi-vă că toate instrucţiunile din secţiunea ÎNTREŢINERE sunt urmate.2. Asiguraţi-vă că toate instrucţiunile din secţiunea ÎNTREŢINERE sunt urmate.

3. Cilindrul compactor poate fi operat numai de operatori instruiţi şi/sau
experimentaţi. Accesul pasagerilor pe cilindrul compactor este interzis. Ocupaţi
întotdeauna locul de pe scaun atunci când operaţi cilindrul compactor.

3. Cilindrul compactor poate fi operat numai de operatori instruiţi şi/sau
experimentaţi. Accesul pasagerilor pe cilindrul compactor este interzis. Ocupaţi
întotdeauna locul de pe scaun atunci când operaţi cilindrul compactor.

4. Nu utilizaţi niciodată cilindrul compactor atunci când acesta necesită reglaje sau
reparaţii.

4. Nu utilizaţi niciodată cilindrul compactor atunci când acesta necesită reglaje sau
reparaţii.

5. Montaţi şi demontaţi vibrocompactorul numai atunci când staţionează Utilizaţi
mânerele şi barele special prevăzute pentru aceasta. Utilizaţi întotdeauna sprijinul
în trei puncte (amândouă picioarele şi o mână sau amândouă mâinile şi un picior)
atunci când montaţi şi demontaţi utilajul. Nu săriţi niciodată de pe utilaj.

5. Montaţi şi demontaţi vibrocompactorul numai atunci când staţionează Utilizaţi
mânerele şi barele special prevăzute pentru aceasta. Utilizaţi întotdeauna sprijinul
în trei puncte (amândouă picioarele şi o mână sau amândouă mâinile şi un picior)
atunci când montaţi şi demontaţi utilajul. Nu săriţi niciodată de pe utilaj.

6. ROPS (Structura de protecţie împotriva răsturnării) trebuie utilizată întotdeauna
când maşina este operată pe un teren instabil.

6. ROPS (Structura de protecţie împotriva răsturnării) trebuie utilizată întotdeauna
când maşina este operată pe un teren instabil.

7. Deplasaţi-vă cu viteză redusă în curbe.7. Deplasaţi-vă cu viteză redusă în curbe.

8. Evitaţi deplasarea perpendicular pe pantă. Deplasaţi maşina doar în susul sau în
josul pantei.

8. Evitaţi deplasarea perpendicular pe pantă. Deplasaţi maşina doar în susul sau în
josul pantei.

9. Atunci când vă deplasaţi în apropierea muchiilor sau a găurilor, asiguraţi-vă că cel
puţin 2/3 din roţi rulează pe material compactat în prealabil.

9. Atunci când vă deplasaţi în apropierea muchiilor sau a găurilor, asiguraţi-vă că cel
puţin 2/3 din roţi rulează pe material compactat în prealabil.

10. Asiguraţi-vă că nu sunt obstacole pe direcţia de mers, pe teren, în faţa, în spatele
sau deasupra cilindrului compactor.

10. Asiguraţi-vă că nu sunt obstacole pe direcţia de mers, pe teren, în faţa, în spatele
sau deasupra cilindrului compactor.

11. Rulaţi cu atenţie maximă pe terenurile neregulate.11. Rulaţi cu atenţie maximă pe terenurile neregulate.

12. Utilizaţi echipamentul de siguranţă din dotare. Centura de siguranţă trebuie purtată
la maşinile echipate cu ROPS.

12. Utilizaţi echipamentul de siguranţă din dotare. Centura de siguranţă trebuie purtată
la maşinile echipate cu ROPS.

13. Menţineţi cilindrul compactor curat. Curăţaţi imediat toate urmele de murdărie sau
vaselină care se acumulează pe platforma operatorului. Păstraţi toate marcajele şi
plăcuţele indicatoare curate şi lizibile.

13. Menţineţi cilindrul compactor curat. Curăţaţi imediat toate urmele de murdărie sau
vaselină care se acumulează pe platforma operatorului. Păstraţi toate marcajele şi
plăcuţele indicatoare curate şi lizibile.

14. Măsuri de siguranţă înainte de realimentare :
- Opriţi motorul
- Fumatul interzis
- Nu aprindeţi focul în apropierea maşinii
- Împământaţi duza dispozitivului de alimentare la rezervor pentru a evita
producerea scânteilor

14. Măsuri de siguranţă înainte de realimentare :
- Opriţi motorul
- Fumatul interzis
- Nu aprindeţi focul în apropierea maşinii
- Împământaţi duza dispozitivului de alimentare la rezervor pentru a evita
producerea scânteilor

15. Înainte de reparaţii sau service:
- Blocaţi tamburii/ roţile şi lama autogrederului.
- Blocaţi articulaţia în caz de necesitate

15. Înainte de reparaţii sau service:
- Blocaţi tamburii/ roţile şi lama autogrederului.
- Blocaţi articulaţia în caz de necesitate
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16. În cazul în care nivelul zgomotului depăşeşte 85dB(A) se recomandă purtarea
căştilor de protecţie. Nivelul de zgomot poate varia în funcţie de echipamentul de
pe utilaj şi de suprafaţa pe care acesta este utilizat.

16. În cazul în care nivelul zgomotului depăşeşte 85dB(A) se recomandă purtarea
căştilor de protecţie. Nivelul de zgomot poate varia în funcţie de echipamentul de
pe utilaj şi de suprafaţa pe care acesta este utilizat.

17. Nu efectuaţi schimbări sau modificări ale cilindrului compactor care ar putea afecta
siguranţa. Orice schimbare se poate efectua numai după aprobarea scrisă din
partea Dynapac.

17. Nu efectuaţi schimbări sau modificări ale cilindrului compactor care ar putea afecta
siguranţa. Orice schimbare se poate efectua numai după aprobarea scrisă din
partea Dynapac.

18. Evitaţi utilizarea cilindrului compactor înainte ca lichidul hidraulic să atingă
temperatura normală de lucru. Atunci când lichidul este rece, distanţele de frânare
pot fi mai mari decât în mod normal. A se vedea instrucţiunile de operare din
secţiunea STOP.

18. Evitaţi utilizarea cilindrului compactor înainte ca lichidul hidraulic să atingă
temperatura normală de lucru. Atunci când lichidul este rece, distanţele de frânare
pot fi mai mari decât în mod normal. A se vedea instrucţiunile de operare din
secţiunea STOP.

19. Pentru protecţia Dvs. purtaţi întotdeauna:
- cască de protecţie
- bocanci de lucru cu bombeul din oţel
- căşti de protecţie fonică
- îmbrăcăminte reflectorizantă/jachetă foarte vizibilă
- mănuşi de lucru

19. Pentru protecţia Dvs. purtaţi întotdeauna:
- cască de protecţie
- bocanci de lucru cu bombeul din oţel
- căşti de protecţie fonică
- îmbrăcăminte reflectorizantă/jachetă foarte vizibilă
- mănuşi de lucru
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Siguranţa în timpul operării.

Interziceţi accesul şi şederea persoanelor în zona
periculoasă, adică la o distanţă de cel puţin 7 m faţă
de utilajele aflate în funcţie.

Interziceţi accesul şi şederea persoanelor în zona
periculoasă, adică la o distanţă de cel puţin 7 m faţă
de utilajele aflate în funcţie.
Operatorul poate permite unei persoane să rămână
în zona periculoasă, dar atunci ar trebui să aibă
grijă şi să folosească utilajul doar când poate să
vadă clar persoana respectivă sau atunci când are
informaţii precise privind poziţia acesteia.

Operatorul poate permite unei persoane să rămână
în zona periculoasă, dar atunci ar trebui să aibă
grijă şi să folosească utilajul doar când poate să
vadă clar persoana respectivă sau atunci când are
informaţii precise privind poziţia acesteia.

Pante

Fig. Operarea pe pante

Max 20°
sau 36%

Unghiul a fost măsurat pe un teren plan, dur, cu utilajul
oprit.

Unghiul de virare este zero, pneurile au presiune
normală şi toate rezervoarele sunt pline.

Reţineţi întotdeauna faptul că terenul instabil, virajele
utilajului, presiunile diferite ale pneurilor, viteza de
operare şi ridicarea centrului de greutate pot cauza
toate răsturnarea utilajului chiar şi la înclinaţii ale
pantei mai mici decât cele specificate aici.

Pentru a părăsi cabina în caz de urgenţă, folosiţi
ciocanul de pe stâlpul din dreapta spate şi spargeţi
geamurile laterale cu deschidere spre dreapta.

Pentru a părăsi cabina în caz de urgenţă, folosiţi
ciocanul de pe stâlpul din dreapta spate şi spargeţi
geamurile laterale cu deschidere spre dreapta.

Se recomandă ca ROPS (Structura de protecţie
împotriva răsturnării) sau o cabină aprobată ROPS să
fie utilizată întotdeauna în timpul operării pe pante
sau pe teren instabil.

Se recomandă ca ROPS (Structura de protecţie
împotriva răsturnării) sau o cabină aprobată ROPS să
fie utilizată întotdeauna în timpul operării pe pante
sau pe teren instabil.

Atunci când este posibil, evitaţi traversarea pantelor.Atunci când este posibil, evitaţi traversarea pantelor.

Folosiţi întotdeauna cea mai mică treaptă de viteză
atunci când operaţi pe pante.
Folosiţi întotdeauna cea mai mică treaptă de viteză
atunci când operaţi pe pante.

Atunci când este posibil, evitaţi deplasarea paralelă
cu panta. Rulaţi întotdeauna în susul sau în josul
pantei.

Atunci când este posibil, evitaţi deplasarea paralelă
cu panta. Rulaţi întotdeauna în susul sau în josul
pantei.
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Rularea în apropierea muchiilor

Fig.  Poziţia roţilor în timpul rulării în
apropierea unei muchii

Cel puţin 1/4

Atunci când rulaţi în apropierea muchiilor sau a
găurilor, asiguraţi-vă că cel puţin 1/4 din roţile
exterioare rulează pe materialul compactat anterior.
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Siguranţă (opţional)
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Siguranţă (opţional)

Aer condiţionat

Sistemul conţine lichid de răcire sub presiune. Este
interzisă eliberarea lichidelor de răcire în atmosferă.
Sistemul conţine lichid de răcire sub presiune. Este
interzisă eliberarea lichidelor de răcire în atmosferă.

Fig. Aer condiţionat (ACC)

Lucrările la circuitul de refrigerare trebuie efectuate
numai de companii autorizate.
Lucrările la circuitul de refrigerare trebuie efectuate
numai de companii autorizate.

Sistemul de răcire este sub presiune. Manipularea
incorectă poate provoca accidente grave. Nu
deconectaţi sau desfaceţi racordurile furtunurilor.

Sistemul de răcire este sub presiune. Manipularea
incorectă poate provoca accidente grave. Nu
deconectaţi sau desfaceţi racordurile furtunurilor.

Atunci când este necesar, sistemul trebuie
completat de către personalul autorizat cu lichidul
de răcire adecvat. Consultaţi eticheta de pe sau
din apropierea instalaţiei.

Atunci când este necesar, sistemul trebuie
completat de către personalul autorizat cu lichidul
de răcire adecvat. Consultaţi eticheta de pe sau
din apropierea instalaţiei.

Dispozitiv de tăiere a muchiilor (opţional)

Fig. Dispozitiv de tăiere a muchiilor
     1. Poziţie de transport
     2. Poziţie de operare

1
2

Operatorul trebuie să se asigure că nu se află nici o
persoană în zona de operare în timp ce utilajul este în
funcţiune.

Operatorul trebuie să se asigure că nu se află nici o
persoană în zona de operare în timp ce utilajul este în
funcţiune.

Dispozitivul de tăiere a muchiilor este constituit din
componente rotative şi există riscul de strivire.
Dispozitivul de tăiere a muchiilor este constituit din
componente rotative şi există riscul de strivire.

Dispozitivul trebuie adus în poziţia de transport
(poziţie ridicată) (1) după fiecare utilizare.
Dispozitivul trebuie adus în poziţia de transport
(poziţie ridicată) (1) după fiecare utilizare.

Dacă utilajul de tăiere a muchiilor şi componentele
acestuia sunt demontate, asiguraţi-vă că acesta se
află într-o poziţie detensionată şi este aşezat stabil pe
sol.

Dacă utilajul de tăiere a muchiilor şi componentele
acestuia sunt demontate, asiguraţi-vă că acesta se
află într-o poziţie detensionată şi este aşezat stabil pe
sol.
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Lumini de lucru - Xenon

Avertisment, înaltă tensiune!Avertisment, înaltă tensiune!

Figura.  Iluminat cu Xenon în cabină

Luminile de lucru de tip Xenon au o sursă secundară
de înaltă tensiune.

Lucrările la sistemul de iluminat trebuie executate doar
de un electrician autorizat şi cu sursa primară de
tensiune deconectată.

Contactaţi un reprezentant comercial Dynapac!

Avertisment, deşeuri periculoase pentru mediu!Avertisment, deşeuri periculoase pentru mediu!

Luminile de lucru de tip Xenon includ o lampă de
descărcare care conţine mercur (Hg).

O lampă defectă trebuie considerată deşeu periculos
şi trebuie evacuată în conformitate cu directivele
locale.
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Instrucţiuni speciale

Lubrifianţi standard şi alte uleiuri şi lichide
recomandate.
Înainte de a ieşi din fabrică, sistemele şi componentele
sunt umplute cu uleiurile şi lichidele menţionate în
specificaţia cu privire la lubrifianţi. Acestea sunt
adecvate pentru temperaturi ale mediului cuprinse
între -15°C şi +40°C (între 5°F şi 105°F).

Temperaturi mai ridicate ale mediului, peste
+40°C (104°F)
Pentru operarea maşinii la temperaturi mai mari ale
mediului, totuşi maxim +50°C (122°F) se aplică
următoarele recomandări:

Motorul diesel poate funcţiona la această temperatură
folosind ulei normal. Totuşi, pentru celelalte
componente trebuie utilizate următoarele lichide:

Sistemul hidraulic - ulei mineral Shell Tellus T100 sau
similar.

Temperatură scăzută de depozitare - Risc de
îngheţ
Asiguraţi-vă că circuitul de apă este gol/apa este
scursă (aspersor, furtunuri, rezervor (rezervoare) sau
că a fost adăugat antigel, pentru a preveni îngheţarea
sistemului.

Temperaturi
Limitele de temperatură se aplică la versiunile
standard ale cilindrilor compactori.

Cilindrii compactori echipaţi cu echipamente
suplimentare, cum ar fi amortizorul de zgomot, pot
necesita o monitorizare mai atentă la temperaturi mai
ridicate.

Curăţarea cu presiune înaltă.
Nu pulverizaţi apă direct pe componentele electrice
sau pe tablourile de comandă.

Acoperiţi buşonul de alimentare cu o pungă de plastic
şi fixaţi cu o bandă de cauciuc. Astfel se evită intrarea
apei sub presiune în gura de ventilaţie din buşonul de
alimentare. Acest lucru poate cauza defecţiuni cum ar
fi blocarea filtrelor.
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Măsuri de prevenire şi stingere a incendiilor
În caz de incendiu la utilaj, utilizaţi un stingător de
incendiu cu pulbere din clasa ABC.

De asemenea poate fi utilizat un stingător de incendiu
din clasa BE, cu dioxid de carbon.

Structura de protecţie împotriva răsturnării
(ROPS), cabină autorizată ROPS

Dacă maşina este echipată cu o structură de
protecţie împotriva răsturnării (ROPS sau cabină
autorizată ROPS) nu efectuaţi niciodată suduri sau
perforaţii în structură sau cabină.

Dacă maşina este echipată cu o structură de
protecţie împotriva răsturnării (ROPS sau cabină
autorizată ROPS) nu efectuaţi niciodată suduri sau
perforaţii în structură sau cabină.

Nu încercaţi niciodată să reparaţi o structură sau o
cabină ROPS deteriorată. Acestea trebuie înlocuite
cu structuri ROPS sau cabine noi.

Nu încercaţi niciodată să reparaţi o structură sau o
cabină ROPS deteriorată. Acestea trebuie înlocuite
cu structuri ROPS sau cabine noi.

Manipularea bateriei

Atunci când demontaţi bateria, deconectaţi
întotdeauna prima dată cablul negativ.
Atunci când demontaţi bateria, deconectaţi
întotdeauna prima dată cablul negativ.

Atunci când montaţi bateria, conectaţi întotdeauna
prima dată cablul pozitiv.
Atunci când montaţi bateria, conectaţi întotdeauna
prima dată cablul pozitiv.

Evacuaţi bateriile vechi în mod ecologic.
Bateriile conţin plumb toxic.
Evacuaţi bateriile vechi în mod ecologic.
Bateriile conţin plumb toxic.

Nu utilizaţi un încărcător rapid pentru a încărca
bateria. Acest lucru poate scurta durata de
viaţă a bateriei.

Nu utilizaţi un încărcător rapid pentru a încărca
bateria. Acest lucru poate scurta durata de
viaţă a bateriei.
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Pornirea de la o sursă externă (24V)

Nu conectaţi cablul negativ la borna negativă a
bateriei descărcate. O scânteie poate aprinde
gazul explozibil format în jurul bateriei.

Nu conectaţi cablul negativ la borna negativă a
bateriei descărcate. O scânteie poate aprinde
gazul explozibil format în jurul bateriei.

Verificaţi dacă bateria utilizată pentru reîncărcare
are acelaşi voltaj ca bateria descărcată.
Verificaţi dacă bateria utilizată pentru reîncărcare
are acelaşi voltaj ca bateria descărcată.

12
V

24
V 12V

Fig. Reîncărcarea bateriei

1 2

3

4

Opriţi pornirea şi toate echipamentele consumatoare
de curent electric. Opriţi motorul maşinii de la care se
va reîncărca bateria.

Cablurile de pornire trebuie să aibă 24V.

Mai întâi conectaţi borna plus (1) a bateriei auxiliare la
borna plus (2) a bateriei descărcate, apoi conectaţi
borna minus (3) la un punct de împământare adecvat
(4) de pe utilaj.

Porniţi motorul maşinii de la care se va încărca
bateria. Lăsaţi motorul să funcţioneze o vreme. Nu
încercaţi să porniţi celălalt utilaj. Deconectaţi cablurile
în ordine inversă.
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Specificaţii tehnice

Vibraţii - postul operatorului
(ISO 2631)

Nivelurile de vibraţii au fost măsurate în conformitate cu ciclul de operare descris în directiva UE
2000/14/EC pe utilaje echipate pentru piaţa UE cu scaunul operatorului în poziţie de transport .
Nivelurile de vibraţii au fost măsurate în conformitate cu ciclul de operare descris în directiva UE
2000/14/EC pe utilaje echipate pentru piaţa UE cu scaunul operatorului în poziţie de transport .
Vibraţiile măsurate la nivelul întregului corp sunt situate sub valoarea de acţiune de 0.5 m/s² aşa
cum se specifică în directiva 2002/44/EC. (Limita este 1.15 m/s²)
Vibraţiile măsurate la nivelul întregului corp sunt situate sub valoarea de acţiune de 0.5 m/s² aşa
cum se specifică în directiva 2002/44/EC. (Limita este 1.15 m/s²)
Vibraţiile măsurate la nivelul mâinii/braţului se situează de asemenea sub nivelul de acţiune de
2.5 m/s² specificat în aceeaşi directivă. (Limita este 5 m/s²)
Vibraţiile măsurate la nivelul mâinii/braţului se situează de asemenea sub nivelul de acţiune de
2.5 m/s² specificat în aceeaşi directivă. (Limita este 5 m/s²)

Nivelul de zgomot

Nivelurile de zgomot au fost măsurate în conformitate cu ciclul de operare descris în
directiva UE 2000/14/CE privind utilajele echipate pentru piaţa UE cu scaun pentru
operator în poziţie de transport.

Nivelurile de zgomot au fost măsurate în conformitate cu ciclul de operare descris în
directiva UE 2000/14/CE privind utilajele echipate pentru piaţa UE cu scaun pentru
operator în poziţie de transport.

Nivelul de zgomot garantat, LwA 103 dB (A)Nivelul de zgomot garantat, LwA 103 dB (A)

Nivelul presiunii zgomotului la urechea operatorului (platformă), LpA 85 ±3 dB (A)Nivelul presiunii zgomotului la urechea operatorului (platformă), LpA 85 ±3 dB (A)

Nivelul presiunii zgomotului la urechea şoferului (cabină), LpA 80 ±3 dB (A)Nivelul presiunii zgomotului la urechea şoferului (cabină), LpA 80 ±3 dB (A)

Valorile de mai sus pot fi diferite în timpul operării în funcţie de tipul suprafeţei de lucru.Valorile de mai sus pot fi diferite în timpul operării în funcţie de tipul suprafeţei de lucru.

Sistemul electric
Maşinile sunt testate EMC în conformitate cu EN
13309:2000 'Utilaje de construcţii'
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Specificaţii tehnice -  Dimensiuni

Dimensiuni

Dimensiuni mm inDimensiuni mm in
A 4000 157A 4000 157
B 2360 93B 2360 93
H1 3344 132H1 3344 132
H2 2990 118H2 2990 118
K 270 10.5K 270 10.5
L 5180 204L 5180 204
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Greutăţi şi volume

GreutăţiGreutăţi
Greutatea în serviciu,
cilindru compactor echipat
standard inclusiv ROPS,
EN500

9450 kg 20,840 lbsGreutatea în serviciu,
cilindru compactor echipat
standard inclusiv ROPS,
EN500

9450 kg 20,840 lbs

Greutatea fără balast 9050 kg 19,955 lbsGreutatea fără balast 9050 kg 19,955 lbs
Greutatea cu balast, nisip
ud

14150 kg 31,200 lbsGreutatea cu balast, nisip
ud

14150 kg 31,200 lbs

Greutatea cu balast maxim 21000 kg 46,305 lbsGreutatea cu balast maxim 21000 kg 46,305 lbs

Volume lichideVolume lichide
Rezervor de ulei hidraulic 95 litri 100.4 qtsRezervor de ulei hidraulic 95 litri 100.4 qts
Ulei hidraulic, sistem 35 litru 37 qtsUlei hidraulic, sistem 35 litru 37 qts
Ulei pentru lubrifiere, motor
diesel

7,4 litri 7.8 qtsUlei pentru lubrifiere, motor
diesel

7,4 litri 7.8 qts

Lichid de răcire, motor
diesel

14,6 litri 15.4 qtsLichid de răcire, motor
diesel

14,6 litri 15.4 qts

Rezervor de combustibil 210 litri 55.4 galoaneRezervor de combustibil 210 litri 55.4 galoane
Angrenaje în formă de T 2 x 8 litri 2 x 8,5 qtsAngrenaje în formă de T 2 x 8 litri 2 x 8,5 qts
Rezervor de apă 415 litri 109.6 galoaneRezervor de apă 415 litri 109.6 galoane

Volumul cutiei de balast 2.2 m3 77 picioare cubiceVolumul cutiei de balast 2.2 m3 77 picioare cubice

Amestec de balast - max. 11,6 tone 13 toneAmestec de balast - max. 11,6 tone 13 tone

Utilajul poate folosi 4 blocuri de oţel ca balast în partea
inferioară a şasiului.  Blocurile de oţel mai mari (P/N
170226) cântăresc 2 tone (4.400 lbs), iar blocurile de
oţel mai mici (P/N 170227) cântăresc 1,2 tone (2.245
lbs). Acestea sunt utilizate în perechi (P/N 170225).
Fie toate 4, fie 2 în faţă, fie 2 în spate.

Folosiţi o combinaţie adecvată pentru a obţine balastul
maxim.

Greutatea în serviciu a cilindrului compactor constă
din greutatea cilindrului compactor plus greutatea
balastului.
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 Straturile mai groase necesită un cilindru compactor
mai greu pentru compactare decât straturile mai subţiri.

Randament

Date privind compactareaDate privind compactarea
Presiunea pneurilor:Presiunea pneurilor:
- Fără balast 1400 kg 3.085 lbs- Fără balast 1400 kg 3.085 lbs
- Cu balast cu nisip ud 2100 kg 4.630 lbs- Cu balast cu nisip ud 2100 kg 4.630 lbs
- Cu balast maxim 3000 kg 6.615 lbs- Cu balast maxim 3000 kg 6.615 lbs

Generalităţi

MotorulMotorul
Producător/Model Cummins QSB 3.3 T3Producător/Model Cummins QSB 3.3 T3
Putere motor (SAE J1995) 82 kW 99 CPPutere motor (SAE J1995) 82 kW 99 CP
Viteza motorului 2200 rpmViteza motorului 2200 rpm

Sistemul electricSistemul electric
Baterie 24V (2x12V 74Ah)Baterie 24V (2x12V 74Ah)
Alternator 24V 45AAlternator 24V 45A
Siguranţele fuzibile Vezi secţiunea Sistem electric -  siguranţeSiguranţele fuzibile Vezi secţiunea Sistem electric -  siguranţe

Becuri (dacă sunt montate) Vaţi PrizăBecuri (dacă sunt montate) Vaţi Priză
Luminile de operare, faţă 75/70 P43t (H4)Luminile de operare, faţă 75/70 P43t (H4)
Luminile de direcţie, faţă 21 BA9sLuminile de direcţie, faţă 21 BA9s
Lumini laterale 5 SV8,5Lumini laterale 5 SV8,5
Lumini de frână-poziţii 21/5 BAY15dLumini de frână-poziţii 21/5 BAY15d
Luminile de direcţie, spate 21 BA15sLuminile de direcţie, spate 21 BA15s
Lumina pentru numărul de înmatriculare 5 SV8,5Lumina pentru numărul de înmatriculare 5 SV8,5
Lumini de lucru 70 PK22s (H3)Lumini de lucru 70 PK22s (H3)

35 Xenon35 Xenon
Lumini în cabină 10 SV8,5Lumini în cabină 10 SV8,5
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Cuplul de strângere:
Cuplul de strângere în Nm pentru şuruburi gresate sau
uscate, strânse cu ajutorul unei chei dinamometrice.

Filet M 8.8, Gresat 8.8, Uscat 10,9, Gresat 10,9, Uscat 12,9, Gresat 12,9, UscatFilet M 8.8, Gresat 8.8, Uscat 10,9, Gresat 10,9, Uscat 12,9, Gresat 12,9, Uscat
M6 8,4 9,4 12 13,4 14,6 16,3M6 8,4 9,4 12 13,4 14,6 16,3
M8 21 23 28 32 34 38M8 21 23 28 32 34 38
M10 40 45 56 62 68 76M10 40 45 56 62 68 76
M12 70 78 98 110 117 131M12 70 78 98 110 117 131
M14 110 123 156 174 187 208M14 110 123 156 174 187 208
M16 169 190 240 270 290 320M16 169 190 240 270 290 320
M20 330 370 470 520 560 620M20 330 370 470 520 560 620
M22 446 497 626 699 752 839M22 446 497 626 699 752 839
M24 570 640 800 900 960 1080M24 570 640 800 900 960 1080
M30 1130 1260 1580 1770 1900 2100M30 1130 1260 1580 1770 1900 2100

CLASA DE REZISTENŢĂ:

Şurub cu filet metric normal, galvanizat lucios (fzb):

Şurub cu filet metric normal, zincat
(Dacromet/GEOMET):

CLASA DE REZISTENŢĂ:

 Filet M 10,9, Gresat 10,9, Uscat  12,9, Gresat 12,9, Uscat Filet M 10,9, Gresat 10,9, Uscat  12,9, Gresat 12,9, Uscat
M6 12,0 15,0 14,6 18,3M6 12,0 15,0 14,6 18,3
M8 28 36 34 43M8 28 36 34 43
M10 56 70 68 86M10 56 70 68 86
M12 98 124 117 147M12 98 124 117 147
M14 156 196 187 234M14 156 196 187 234
M16 240 304 290 360M16 240 304 290 360
M20 470 585 560 698M20 470 585 560 698
M22 626 786 752 944M22 626 786 752 944
M24 800 1010 960 1215M24 800 1010 960 1215
M30 1580 1990 1900 2360M30 1580 1990 1900 2360
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Prezoane

Dimensiunea prezoanelor: M20 (PN 4700792683)Dimensiunea prezoanelor: M20 (PN 4700792683)

Clasa de rezistenţă: 10.9Clasa de rezistenţă: 10.9

Cuplul de strângere: Gresate: 494 Nm
Uscate:    620 Nm

Cuplul de strângere: Gresate: 494 Nm
Uscate:    620 Nm

Sistemul hidraulic

Presiunea de deschidere MPaPresiunea de deschidere MPa
Sistemul de acţionare 33,0Sistemul de acţionare 33,0
Sistemul de alimentare 2,0Sistemul de alimentare 2,0
Sistemele de comandă 16,0Sistemele de comandă 16,0
Eliberarea frânei 1,9Eliberarea frânei 1,9

Comandă climatizare automată (ACC) (opţional)
Sistemul descris în acest manual este de tip AC/ACC
(Comandă climatizare automată), adică un sistem care
menţine temperatura setată în cabină, cu condiţia ca
geamurile şi uşile să fie menţinute închise.

Denumirea lichidului de răcire: HFC-R134:A

Nivelul maxim de refrigerant: 1350 grame (2,98 lbs)
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Descrierea maşinii

Identificare

Număr de identificare produs pe şasiu
1

Fig. Şasiu faţă
     1. PIN

Codul PIN al ultilajului (numărul de identificare al
utilajului) este poansonat pe muchia din dreapta a
şasiului (1). Acest număr este acelaşi cu codul PIN de
pe plăcuţa de identificare a utilajului (numărul de serie).

Plăcuţa de identificare a utilajului

2

1

Fig.  Platforma operatorului
     1. Plăcuţa de identificare a utilajului
     2. Plăcuţa de identificare a motorului

Plăcuţa de identificare a utilajului (1) este fixată pe
scara superioară, în partea stângă a platformei
operatorului.

Plăcuţa specifică numele şi adresa producătorului,
tipul de utilaj, numărul PIN (număr de serie), greutatea
în serviciu, puterea motorului şi anul de fabricaţie. (Pe
utilajele livrate în afara UE, nu apar marcajele CE şi în
unele cazuri nici anul de fabricaţie.)

Atunci când comandaţi piese de schimb, precizaţi
întotdeauna codul PIN al utilajului.
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Explicarea seriei 17PIN
100 00123 V 0 A 123456100 00123 V 0 A 123456
A B C D E FA B C D E F

A = Fabricantul
B = Grupa/Modelul
C = Litera de verificare
D = Fără codificare
E = Unitatea de producţie
F = Seria

Plăcuţe de identificare motor

1

Fig. Motor
     1. Plăcuţă de identificare

Plăcuţa de identificare a motorului (1) se află pe
capacul cilindrului şi este accesibilă când este
deschisă capota.

Plăcuţa de tip se află şi ea sub plăcuţa de identificare
a utilajului, pe scara superioară a platformei
operatorului.

Plăcuţa specifică tipul motorului, numărul de serie şi
caracteristicile motorului. Atunci când comandaţi piese
de schimb precizaţi întotdeauna numărul de serie al
motorului. Consultaţi pentru aceasta şi manualul
motorului.
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Localizare - indicatoare autocolante

20

10,
23
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16

9
2, 3

2, 39

14

1

6

19

41

13

17 14

14

18
8

1. Avertisment, zonă de coliziune 4700903422 15. Avertisment, eliberare frână 47009048951. Avertisment, zonă de coliziune 4700903422 15. Avertisment, eliberare frână 4700904895
2. Avertisment, componente în

mişcare de rotaţie ale
motorului

4700903423 16. Nivelul de zgomot 47007912732. Avertisment, componente în
mişcare de rotaţie ale
motorului

4700903423 16. Nivelul de zgomot 4700791273

3. Avertisment, suprafeţe
fierbinţi care ard

4700903424 17. Tensiunea bateriilor 47003939593. Avertisment, suprafeţe
fierbinţi care ard

4700903424 17. Tensiunea bateriilor 4700393959

4. Avertisment, manual de
utilizare

4700903459 18. Rezervor de apă 47009916574. Avertisment, manual de
utilizare

4700903459 18. Rezervor de apă 4700991657

6. Placă elevatoare 4700904870 19. Avertisment, lichid sub înaltă
presiune

47003972866. Placă elevatoare 4700904870 19. Avertisment, lichid sub înaltă
presiune

4700397286

7. Presiunea pneurilor 4700374765 20. Avertisment, gaz de pornire 47007916427. Presiunea pneurilor 4700374765 20. Avertisment, gaz de pornire 4700791642
8. Motorină 4700991658 21. Ieşire de urgenţă (numai

pentru cabină)
47009035908. Motorină 4700991658 21. Ieşire de urgenţă (numai

pentru cabină)
4700903590

9. Punct de fixare 4700357587  22. Avertisment, dispozitiv de
tăiere a muchiilor (opţional)

47009040839. Punct de fixare 4700357587  22. Avertisment, dispozitiv de
tăiere a muchiilor (opţional)

4700904083

10. Lichid hidraulic 4700272372 23. Ulei hidraulic biologic (opţional) 470079277210. Lichid hidraulic 4700272372 23. Ulei hidraulic biologic (opţional) 4700792772
11. Compartiment pentru manual

de utilizare
4700903425 24. Lichid de răcire 470038844911. Compartiment pentru manual

de utilizare
4700903425 24. Lichid de răcire 4700388449

13. Deconector baterie 4700904835 25. Avertisment, gaz toxic 470090416513. Deconector baterie 4700904835 25. Avertisment, gaz toxic 4700904165
14. Punct de fixare 470038275114. Punct de fixare 4700382751
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Indicatoare de siguranţă
Asiguraţi-vă întotdeauna că toate autocolantele de
siguranţă sunt complet lizibile, iar în cazul în care
devin ilizibile ştergeţi praful sau comandaţi autocolante
noi. Utilizaţi codul de piesă specificat pe fiecare
autocolant.

4700903422
Avertisment - zonă de coliziune, roată.

Păstraţi o distanţă de siguranţă faţă de zona de
coliziune.

4700903423
Avertisment - Componente rotative ale motorului.

Feriţi mâinile de zona periculoasă.

4700903424
Avertisment - Suprafeţe fierbinţi în compartimentul
motor.

Feriţi mâinile de zona periculoasă.

4700904895
Avertisment - Dezactivare frâne

Studiaţi capitolul despre tractare înainte de a
dezactiva frânele.

Pericol de strivire.

4700903459
Avertisment - Manual de utilizare

Înainte de a utiliza maşina, operatorul trebuie să
citească instrucţiunile de siguranţă, operare şi
întreţinere.

4700791642
Avertisment - Gaz de pornire

Nu se utilizează gaz de pornire.
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4700904083
Avertisment - Dispozitiv de tăiere a muchiilor (opţiune)

Avertisment privind piesele rotative.

A se păstra distanţa de siguranţă faţă de zona
periculoasă.

4700904165
Avertisment - Gaz toxic (suplimentar, ACC)

Citiţi manualul de utilizare.

4700397286
Avertisment - lichid sub înaltă presiune

Asiguraţi-vă că aţi eliberat presiunea din acumulatori
înainte de a deschide sistemul hidraulic.
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Nivelul de putere al zgomotului Motorină Punct de ridicareNivelul de putere al zgomotului Motorină Punct de ridicare

Placă elevatoare Compartiment pentru manual
de utilizare

Comutator principalPlacă elevatoare Compartiment pentru manual
de utilizare

Comutator principal

Lichid hidraulic Presiunea pneurilor Punct de fixareLichid hidraulic Presiunea pneurilor Punct de fixare

Tensiunea bateriilor Ieşire de urgenţă (numai pentru
cabină)

Tensiunea bateriilor Ieşire de urgenţă (numai pentru
cabină)
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Localizare - Tablou de comandă şi comenzi
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Fig. Tabloul de comandă

1 Comutator aprindere 10 * Aspersor manual (MAN) 17 * Dispozitiv de tăiere a muchiilor,
sus

1 Comutator aprindere 10 * Aspersor manual (MAN) 17 * Dispozitiv de tăiere a muchiilor,
sus

2 Manetă de direcţie înainte/înapoi 11 * Aspersor automat (AWC) 18 * Dispozitiv de tăiere a muchiilor,
jos

2 Manetă de direcţie înainte/înapoi 11 * Aspersor automat (AWC) 18 * Dispozitiv de tăiere a muchiilor,
jos

3 * Unitate butoane 12 * Creştere a intervalului pentru
spălare/aspersor (temporizator)
(+)

19 * Dispozitiv de tăiere a muchiilor,
pulverizare

3 * Unitate butoane 12 * Creştere a intervalului pentru
spălare/aspersor (temporizator)
(+)

19 * Dispozitiv de tăiere a muchiilor,
pulverizare

4 Indicator de avertizare 13 * Micşorare a intervalului pentru
spălare/aspersor (temporizator)
(-)

20 * Lumini de avertizare pericol4 Indicator de avertizare 13 * Micşorare a intervalului pentru
spălare/aspersor (temporizator)
(-)

20 * Lumini de avertizare pericol

5 * Indicatoare de direcţie 14 * Lumini de lucru 21 * Girofar5 * Indicatoare de direcţie 14 * Lumini de lucru 21 * Girofar
6 * Indicator fază lungă 15 Claxon 22 * Afişaj6 * Indicator fază lungă 15 Claxon 22 * Afişaj
7 * Creştere a presiunii pneurilor (+) 16 Oprire de urgenţă 23 Butoane funcţionale (5 buc.)7 * Creştere a presiunii pneurilor (+) 16 Oprire de urgenţă 23 Butoane funcţionale (5 buc.)
8 * Scădere a presiunii pneurilor (-) 20 * Lumină de lucru 24 Pedală de frână8 * Scădere a presiunii pneurilor (-) 20 * Lumină de lucru 24 Pedală de frână
9 * Viteză mică/mare 21 Claxon 25 Comandă acceleraţie9 * Viteză mică/mare 21 Claxon 25 Comandă acceleraţie

26 Test frână26 Test frână
* Opţional 27 Frână de parcare* Opţional 27 Frână de parcare
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FuncţiiFuncţii
1. Indicatoare de direcţie1. Indicatoare de direcţie
2. Lumini de operare2. Lumini de operare
3. Fază lungă/scurtă3. Fază lungă/scurtă
4. Lumini de parcare4. Lumini de parcare
5. Claxon5. Claxon

Figura.  Comutator coloană de direcţie
(opţional)

Descriere funcţii

Nr. Denumire Simbol FuncţieNr. Denumire Simbol Funcţie
1 Cheie de contact Circuitul electric este închis.1 Cheie de contact Circuitul electric este închis.

Toate instrumentele şi comenzile electrice sunt
alimentate cu curent electric.
Toate instrumentele şi comenzile electrice sunt
alimentate cu curent electric.

Activare demaror motor.Activare demaror motor.

2 Manetă de direcţie înainte/înapoi Pentru a porni utilajul, maneta trebuie să fie în poziţie
neutră, la mijloc.
Mişcaţi maneta înainte şi apăsaţi pedala de acceleraţie
pentru a vă deplasa înainte; mişcaţi maneta înapoi şi
apăsaţi pedala de acceleraţie pentru a vă deplasa
înapoi.

2 Manetă de direcţie înainte/înapoi Pentru a porni utilajul, maneta trebuie să fie în poziţie
neutră, la mijloc.
Mişcaţi maneta înainte şi apăsaţi pedala de acceleraţie
pentru a vă deplasa înainte; mişcaţi maneta înapoi şi
apăsaţi pedala de acceleraţie pentru a vă deplasa
înapoi.

3 Unitate butoane3 Unitate butoane

4 Indicare centrală de avertizare Indicare defecţiune generală. Consultaţi afişajul (22)
pentru descrierea defecţiunii.

4 Indicare centrală de avertizare Indicare defecţiune generală. Consultaţi afişajul (22)
pentru descrierea defecţiunii.

5 Indicatoare de direcţie Arată indicatorii de direcţie activaţi (Activaţi prin
comutatorul coloanei de direcţie).

5 Indicatoare de direcţie Arată indicatorii de direcţie activaţi (Activaţi prin
comutatorul coloanei de direcţie).

6 Indicator fază lungă Arată că este activată faza principală. (Activată prin
comutatorul coloanei de direcţie)

6 Indicator fază lungă Arată că este activată faza principală. (Activată prin
comutatorul coloanei de direcţie)

7 Creştere a presiunii pneurilor (+) La activare, presiunea din pneuri creşte.7 Creştere a presiunii pneurilor (+) La activare, presiunea din pneuri creşte.

8 Scădere a presiunii pneurilor (-) La activare, presiunea din pneuri scade.8 Scădere a presiunii pneurilor (-) La activare, presiunea din pneuri scade.

9 Viteză mare/mică Cilindrul compactor porneşte întotdeauna în modul de
viteză Mare.
Modul de viteză Micăeste atins la activare.

9 Viteză mare/mică Cilindrul compactor porneşte întotdeauna în modul de
viteză Mare.
Modul de viteză Micăeste atins la activare.
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Nr. Denumire Simbol FuncţieNr. Denumire Simbol Funcţie
10 Aspersor manual Asigură o stropire continuă cu apă a roţilor.10 Aspersor manual Asigură o stropire continuă cu apă a roţilor.

11 Stropire automată Când este activată, stropirea este pornită/oprită
automat atunci când maneta de direcţie înainte/înapoi
este scoasă din poziţia neutră.

11 Stropire automată Când este activată, stropirea este pornită/oprită
automat atunci când maneta de direcţie înainte/înapoi
este scoasă din poziţia neutră.

12 Creştere a intervalului pentru
spălare/aspersor (temporizator) (+)

Frecvenţa de stropire creşte la fiecare apăsare, adică
creşte volumul de apă pentru pneuri.

12 Creştere a intervalului pentru
spălare/aspersor (temporizator) (+)

Frecvenţa de stropire creşte la fiecare apăsare, adică
creşte volumul de apă pentru pneuri.

13 Micşorare a intervalului pentru
spălare/aspersor (temporizator) (-)

La fiecare apăsare, scade frecvenţa de stropire, adică
scade volumul de apă pentru pneuri.

13 Micşorare a intervalului pentru
spălare/aspersor (temporizator) (-)

La fiecare apăsare, scade frecvenţa de stropire, adică
scade volumul de apă pentru pneuri.

14 Lumini de lucru La activare se vor APRINDE luminile de lucru.14 Lumini de lucru La activare se vor APRINDE luminile de lucru.

15 Claxon Apăsaţi pentru a declanşa claxonul15 Claxon Apăsaţi pentru a declanşa claxonul

16 Oprire de urgenţă Frânează vibrocompactorul şi OPREŞTE motorul
Diesel. Alimentarea cu energie electrică va fi OPRITĂ.

16 Oprire de urgenţă Frânează vibrocompactorul şi OPREŞTE motorul
Diesel. Alimentarea cu energie electrică va fi OPRITĂ.

17 Dispozitiv de tăiere a muchiilor, sus Când utilajul este în modul de viteză Mică, dispozitivul
de tăiere a muchiilor poate fi deplasat în sus sau în jos.
Când utilajul este în modul de viteză Mare, dispozitivul
de tăiere a muchiilor poate fi deplasat numai în sus.
Când este activat, dispozitivul de tăiere a muchiilor se
deplasează în sus.

17 Dispozitiv de tăiere a muchiilor, sus Când utilajul este în modul de viteză Mică, dispozitivul
de tăiere a muchiilor poate fi deplasat în sus sau în jos.
Când utilajul este în modul de viteză Mare, dispozitivul
de tăiere a muchiilor poate fi deplasat numai în sus.
Când este activat, dispozitivul de tăiere a muchiilor se
deplasează în sus.

18 Dispozitiv de tăiere a muchiilor, jos Când este activat, dispozitivul de tăiere a muchiilor se
deplasează în jos.

18 Dispozitiv de tăiere a muchiilor, jos Când este activat, dispozitivul de tăiere a muchiilor se
deplasează în jos.

19 Dispozitiv de tăiere a muchiilor,
pulverizare

Activaţi stropirea dispozitivului de tăiere a muchiilor
apăsând comutatorul.

19 Dispozitiv de tăiere a muchiilor,
pulverizare

Activaţi stropirea dispozitivului de tăiere a muchiilor
apăsând comutatorul.

20 Lumini de avertizare pericol Activaţi luminile de avertizare avarii apăsând butonul.20 Lumini de avertizare pericol Activaţi luminile de avertizare avarii apăsând butonul.

21 Girofar Activaţi girofarul apăsând butonul.21 Girofar Activaţi girofarul apăsând butonul.

31



Descrierea maşinii

ICP224-BR1RO4.pdf 2014-03-21

Nr. Denumire Simbol FuncţieNr. Denumire Simbol Funcţie
26 Test frână Testează frânele când este activată.26 Test frână Testează frânele când este activată.

27 Frână de parcare La apăsare se activează frâna de parcare.
Pentru a elibera frânele, glisaţi partea roşie în spate
(spre dvs.) şi schimbaţi poziţia manetei.
Frâna de parcare trebuie activată pentru a porni
utilajul!

27 Frână de parcare La apăsare se activează frâna de parcare.
Pentru a elibera frânele, glisaţi partea roşie în spate
(spre dvs.) şi schimbaţi poziţia manetei.
Frâna de parcare trebuie activată pentru a porni
utilajul!

Explicaţii referitoare la afişaj

Fig. Fereastra de pornire

Atunci când cheia de contact este activată la poziţia I,
pe afişaj este vizibilă o fereastră de pornire. Aceasta
este afişată câteva secunde şi apoi se comută pe
fereastra de statut.

Fig. Fereastra de statut

Fereastra de statut oferă informaţii despre nivelul de
combustibil, nivelul apei în rezervorul aspersorului,
orele de funcţionare ale maşinii şi nivelul tensiunii.
Nivelurile de combustibil şi de apă sunt specificate în
procente (%).

Fereastra de statut este activă până când motorul
diesel este pornit sau selectarea unei ferestre active
se realizează prin intermediul butoanelor funcţionale
de sub afişaj.

Fig. Fereastră principală/Fereastră de lucru

Dacă motorul este pornit înainte de selectarea unei
ferestre active, afişajul va comuta pe fereastra
principală.

Această fereastră prezintă o imagine de ansamblu şi
este menţinută în timpul lucrului.

- Viteza este afişată pe mijlocul ferestrei.

- Modul de viteză Mare/Mică este afişat cu un simbol
la mijlocul afişajului.

- Turaţia motorului, temperatura asfaltului (opţional) şi
presiunea pneurilor (opţional) sunt afişate la colţuri.
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1

Fig. Fereastră principală/Fereastră de
lucru cu butoane de selectare a meniului
(1)

Un câmp de meniu este afişat apăsând unul din
butoanele de selectare a meniului. Câmpul este afişat
o perioadă scurtă de timp, dacă nu se realizează nicio
selecţie, câmpul dispare. Câmpul de meniu apare din
nou după apăsarea unuia dintre butoanele de
selectare. (1)

Exemplu de câmp din
meniu.

Butoane de defilare/selecţie pentru a
alege între funcţiile disponibile.
Butoane de defilare/selecţie pentru a
alege între funcţiile disponibile.
Buton de conectare a alarmei pentru a
afişa alarme de defecţiuni ale motorului
sau ale maşinii.

Buton de conectare a alarmei pentru a
afişa alarme de defecţiuni ale motorului
sau ale maşinii.
Setări/Buton de selectare a meniului, care
deschide meniul principal. Setările pot fi
modificate în meniul principal.

Setări/Buton de selectare a meniului, care
deschide meniul principal. Setările pot fi
modificate în meniul principal.
Butonul de ieşire/revenire reversează
acţiunile pas cu pas. Apăsând butonul
(aprox. 2 sec.) este afişat din nou meniul
principal.

Butonul de ieşire/revenire reversează
acţiunile pas cu pas. Apăsând butonul
(aprox. 2 sec.) este afişat din nou meniul
principal.

Fig. Fereastra de temperatură

Fereastra de temperatură indică temperatura pentru
uleiul de motor (în partea de sus a afişajului) şi lichidul
hidraulic (în partea de jos a afişajului). Valorile sunt
afişate în grade Celsius sau Fahrenheit, în funcţie de
selectarea sistemului de unităţi.
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Fig.  Fereastră pentru temperatura asfaltului

De asemenea, un meniu pentru temperatura asfaltului
(opţional) poate fi afişat atunci când pe utilaj este
montat un indicator de temperatură a asfaltului. Setaţi
limitele superioară şi inferioară de temperatură cu
ajutorul tastelor de funcţii.

Dacă temperatura efectivă a asfaltului este în afara
limitelor de temperatură, valoarea temperaturii din
partea dreaptă sus a afişajului de lucru va clipi.
Valoarea temperaturii va lumina continuu atât timp cât
vă încadraţi în intervalul necesar.

Când alarma motorului este activată, ea este
prezentată pe afişaj.

Alarma motorului este emisă de la modulul ECM al
motorului, care asigură monitorizarea funcţiilor
motorului.

Mesajul, care constă dintr-un cod SPN şi un cod FMI,
poate fi interpretat cu ajutorul listei de coduri de eroare
ale motorului oferită de furnizor.

Mesajul de alarmă afişat este confirmat prin apăsarea
butonului „OK” de pe afişaj.

Când o alarmă a maşinii este activată, alarma este
prezentată pe afişaj, împreună cu un text de avertizare
care descrie alarma.

Mesajul de alarmă afişat este confirmat prin apăsarea
butonului „OK” de pe afişaj.

Alarma maşinii

Simbol Denumire FuncţieSimbol Denumire Funcţie
Simbol de avertizare, filtru de ulei
hidraulic

Dacă simbolul este afişat atunci când motorul diesel
funcţionează la turaţie maximă, filtrul de ulei hidraulic
trebuie înlocuit.

Simbol de avertizare, filtru de ulei
hidraulic

Dacă simbolul este afişat atunci când motorul diesel
funcţionează la turaţie maximă, filtrul de ulei hidraulic
trebuie înlocuit.

Simbol de avertizare, filtru de aer Dacă simbolul este afişat atunci când motorul funcţionează
la turaţie maximă, filtrul de aer trebuie curăţat sau înlocuit.

Simbol de avertizare, filtru de aer Dacă simbolul este afişat atunci când motorul funcţionează
la turaţie maximă, filtrul de aer trebuie curăţat sau înlocuit.

Simbol de avertizare, încărcare
baterie

Dacă simbolul este afişat în timpul funcţionării motorului,
alternatorul nu încarcă.
Opriţi motorul şi localizaţi defecţiunea.

Simbol de avertizare, încărcare
baterie

Dacă simbolul este afişat în timpul funcţionării motorului,
alternatorul nu încarcă.
Opriţi motorul şi localizaţi defecţiunea.
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Simbol Denumire FuncţieSimbol Denumire Funcţie
Simbol de avertizare, temperatură
motor

Dacă este afişat acest simbol, motorul este prea încins.
Opriţi motorul imediat şi localizaţi defecţiunea.
Consultaţi, de asemenea, manualul de utilizare.

Simbol de avertizare, temperatură
motor

Dacă este afişat acest simbol, motorul este prea încins.
Opriţi motorul imediat şi localizaţi defecţiunea.
Consultaţi, de asemenea, manualul de utilizare.

Simbol de avertizare, temperatură
ulei hidraulic

Acest simbol este afişat când uleiul hidraulic este prea
încins.
Nu conduceţi compactorul; lăsaţi uleiul să se răcească în
timp ce motorul funcţionează la ralanti şi apoi localizaţi
defecţiunea.

Simbol de avertizare, temperatură
ulei hidraulic

Acest simbol este afişat când uleiul hidraulic este prea
încins.
Nu conduceţi compactorul; lăsaţi uleiul să se răcească în
timp ce motorul funcţionează la ralanti şi apoi localizaţi
defecţiunea.

Simbol de avertizare, nivel redus de
combustibil

Acest simbol este afişat când nivelul combustibilului este
de 10%.

Simbol de avertizare, nivel redus de
combustibil

Acest simbol este afişat când nivelul combustibilului este
de 10%.

Simbol de avertizare, nivel redus al
apei de stropire

Acest simbol este afişat când nivelul apei de stropire este
de 10% în rezervorul principal.

Simbol de avertizare, nivel redus al
apei de stropire

Acest simbol este afişat când nivelul apei de stropire este
de 10% în rezervorul principal.

Simbol de avertizare, capacitate de
frânare scăzută

Acest simbol este afişat când nivelul de ulei pentru frâne
este scăzut şi/sau dacă presiunea de frânare este scăzută.
Dacă această alarmă este afişată şi rămâne activă după
pornirea maşinii sau dacă este afişată în timpul
funcţionării, opriţi şi decuplaţi imediat maşina şi contactaţi
un service.

Simbol de avertizare, capacitate de
frânare scăzută

Acest simbol este afişat când nivelul de ulei pentru frâne
este scăzut şi/sau dacă presiunea de frânare este scăzută.
Dacă această alarmă este afişată şi rămâne activă după
pornirea maşinii sau dacă este afişată în timpul
funcţionării, opriţi şi decuplaţi imediat maşina şi contactaţi
un service.

Simbol de avertizare. Eroare: [xx] Acest simbol este afişat când există o alarmă de la
unitatea H1-AC. Coduri de eroare conform tabelului H1-AC
Alarm.

Simbol de avertizare. Eroare: [xx] Acest simbol este afişat când există o alarmă de la
unitatea H1-AC. Coduri de eroare conform tabelului H1-AC
Alarm.
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H1-AC alarm

Error
code

Denumire FuncţieError
code

Denumire Funcţie

11 SAFE MODE: <9V or >36V
LIMITED MODE: <18V or >32V

SAFE mode / LIMITED
mode

11 SAFE MODE: <9V or >36V
LIMITED MODE: <18V or >32V

SAFE mode / LIMITED
mode

13 Internal Reference Voltage SAFE mode13 Internal Reference Voltage SAFE mode

14 Analog Injection Channel SAFE mode14 Analog Injection Channel SAFE mode

15 Watchdog SAFE mode15 Watchdog SAFE mode

16 Sensor Voltage Error SAFE mode16 Sensor Voltage Error SAFE mode

21 Pump Forward Control Valve Error / Feedback Error LIMITED mode21 Pump Forward Control Valve Error / Feedback Error LIMITED mode

22 Pump Reverse Control Valve Error / Feedback Error LIMITED mode22 Pump Reverse Control Valve Error / Feedback Error LIMITED mode

25 Digital Outputs A1 / A2 SAFE mode25 Digital Outputs A1 / A2 SAFE mode

26 Digital Outputs B1 / B2 SAFE mode26 Digital Outputs B1 / B2 SAFE mode

28 Motor Control Valve Error / Feedback Error LIMITED mode28 Motor Control Valve Error / Feedback Error LIMITED mode

30 Motor Brake Pressure Defeat Valve / Feedback Error LIMITED mode30 Motor Brake Pressure Defeat Valve / Feedback Error LIMITED mode

31 Pump / Engine Speed RPM LIMITED mode31 Pump / Engine Speed RPM LIMITED mode

35 FNR Error SAFE mode35 FNR Error SAFE mode

39 Inch Sensor Error LIMITED mode39 Inch Sensor Error LIMITED mode

40 Inch Sensor not calibrated Start Protection ON40 Inch Sensor not calibrated Start Protection ON

43 Driving Sensor Error LIMITED mode43 Driving Sensor Error LIMITED mode

47 Mode Switch-B Error LIMITED mode47 Mode Switch-B Error LIMITED mode

58 Motor RPM Error LIMITED mode58 Motor RPM Error LIMITED mode

59 Motor Direction Error LIMITED mode59 Motor Direction Error LIMITED mode

70 CAN Hardware Error LIMITED mode70 CAN Hardware Error LIMITED mode

72 CAN RX Message timeout LIMITED mode72 CAN RX Message timeout LIMITED mode

98 CAN Shared Engine Control SAFE mode98 CAN Shared Engine Control SAFE mode

LIMITED mode

Limitează viteza la 50% din viteza maximă.
Acest mod continuă pe durata defecţiunii.

SAFE mode

Maşina se opreşte şi nu poate fi operată decât după
corectarea defecţiunii.
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Alarmele recepţionate sunt salvate/înregistrate şi pot fi
vizualizate selectând Afişare alarme.

Selectarea opţiunii Afişare alarme.

„ENGINE ALARM”(ALARMĂ MOTOR)

Alarme motor salvate/înregistrate.

„MACHINE ALARM” (ALARMĂ MAŞINĂ)

Alarme maşină salvate/înregistrate. Aceste alarme
provin de la alte sisteme ale maşinii.

„MAIN MENU” (MENIU PRINCIPAL)
De asemenea, în meniul principal pot fi modificate
anumite setări ale utilizatorului sau ale maşinii, poate fi
accesat meniul de service pentru calibrări (numai de
către personalul de service specializat, este necesar
un cod de acces) şi poate fi vizualizată versiunea
software-ului instalat.

37



Descrierea maşinii

ICP224-BR1RO4.pdf 2014-03-21

„USER SETTINGS” (SETĂRI UTILIZATOR)

Utilizatorii pot modifica setările de iluminare, pot
selecta între sistemul metric sau imperial şi pot
activa/dezactiva sunetele de avertizare.

Reglarea setărilor de iluminare şi contrast ale
afişajului, inclusiv luminozitatea panoului.
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Ajutorul operatorului la pornire
Atunci când încercaţi să porniţi maşina fără să fi setat
una, două sau trei dintre condiţiile necesare pentru
pornirea maşinii, condiţiile lipsă sunt prezentate pe
afişaj.

Condiţiile lipsă trebuie setate înainte de a putea porni
maşina.

Condiţiile care trebuie setate:

- Frână de parcare activată

- Maneta selectorului în poziţie neutră

- Selectorul de viteză pentru motor diesel pe mic (mic
= ralanti) (nu la toate modelele)

Mod de lucru Ajutor operator
Atunci când încercaţi să activaţi

- Dispozitiv pentru tăierea muchiilor (opţional)

cu utilajul în modul Viteză mare, afişajul va arăta „Low
speed mode” (mod Viteză mică) timp de câteva
secunde.

Pentru activarea funcţiei de mai sus, trebuie să vă
asiguraţi că este activat modul Viteză mică al utilajului.
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Instrumente şi comenzi, cabină

14

Radio/CD (opţional)

8

1 2 3
4

5 6

7
Fig. Acoperiş cabină, partea frontal

Fig. Stâlp spate dreapta cabină

15
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Descrierea funcţiei instrumentelor şi comenzilor
din cabină

Nr. Denumire Simbol FuncţieNr. Denumire Simbol Funcţie
1 Comandă calorifer Rotiţi spre dreapta pentru a creşte temperatura .

Rotiţi spre stânga pentru a reduce temperatura.
1 Comandă calorifer Rotiţi spre dreapta pentru a creşte temperatura .

Rotiţi spre stânga pentru a reduce temperatura.

2 Ventilator, comutator În poziţia din stânga, ventilatorul este oprit .
Rotind butonul spre dreapta se măreşte volumul
de aer care intră în cabină.

2 Ventilator, comutator În poziţia din stânga, ventilatorul este oprit .
Rotind butonul spre dreapta se măreşte volumul
de aer care intră în cabină.

3 Aer condiţionat, comutator Porneşte şi opreşte instalaţia de aer condiţionat.3 Aer condiţionat, comutator Porneşte şi opreşte instalaţia de aer condiţionat.

4 Recircularea aerului din cabină,
comutator.

Apăsând partea superioară se deschide trapa
astfel încât în cabină poate intra aer proaspăt.
Apăsând partea inferioară se închide trapa astfel
încât aerul este recirculat în cabină.

4 Recircularea aerului din cabină,
comutator.

Apăsând partea superioară se deschide trapa
astfel încât în cabină poate intra aer proaspăt.
Apăsând partea inferioară se închide trapa astfel
încât aerul este recirculat în cabină.

5 Ştergător parbriz, comutator Apăsaţi pentru a acţiona ştergătorul de parbriz.5 Ştergător parbriz, comutator Apăsaţi pentru a acţiona ştergătorul de parbriz.

6 Spălătoare parbriz şi lunetă, comutator Apăsaţi muchia superioară pentru a activa
ştergătoarele de parbriz.
Apăsaţi muchia inferioară pentru a activa
ştergătoarele de lunetă.

6 Spălătoare parbriz şi lunetă, comutator Apăsaţi muchia superioară pentru a activa
ştergătoarele de parbriz.
Apăsaţi muchia inferioară pentru a activa
ştergătoarele de lunetă.

7 Ştergător lunetă, comutator Apăsaţi pentru a acţiona ştergătorul de lunetă.7 Ştergător lunetă, comutator Apăsaţi pentru a acţiona ştergătorul de lunetă.

8 Cutie siguranţe Conţine siguranţele pentru sistemul electric din
cabină.

8 Cutie siguranţe Conţine siguranţele pentru sistemul electric din
cabină.

14 Duză de dezgheţare Rotiţi duza pentru a direcţiona fluxul de aer.14 Duză de dezgheţare Rotiţi duza pentru a direcţiona fluxul de aer.

15 Ciocan pentru ieşirea de urgenţă Pentru a ieşi din cabină în caz de urgenţă, luaţi
ciocanul şi spargeţi ferestrele care se deschid pe
dreapta .

15 Ciocan pentru ieşirea de urgenţă Pentru a ieşi din cabină în caz de urgenţă, luaţi
ciocanul şi spargeţi ferestrele care se deschid pe
dreapta .
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Utilizarea comenzilor din cabină.
Dezgheţarea

Pentru a îndepărta rapid gheaţa sau aburii,
asiguraţi-vă că sunt deschise doar duzele de aer faţă
şi spate.

Comutaţi încălzirea şi ventilatorul (1 şi 2) la maximum.

Reglaţi duza astfel încât să acţioneze asupra geamului
care trebuie dezgheţat sau dezaburit.

1 2 3 4

Căldura

Dacă în cabină este frig, deschideţi duza inferioară de
pe coloanele faţă şi duzele mediane de deasupra
comenzilor pentru încălzire şi ventilator.

Comutaţi încălzirea şi viteza ventilatorului la maximum.

Când este atinsă temperatura dorită, deschideţi
celelalte duze şi, dacă este necesar, reduceţi
încălzirea şi viteza ventilatorului.

AC/ACC

NOTĂ: Atunci când utilizaţi AC/ACC, toate geamurile
trebuie să fie închise pentru ca sistemul să
funcţioneze în mod eficient.

Pentru a reduce rapid temperatura din cabină, reglaţi
următoarele setări de la tabloul de comandă.

Porniţi AC/ACC (3) şi setaţi aerul proaspăt (4) pe
poziţia inferioară pentru a închide supapa de aer
proaspăt.

Setaţi comanda încălzirii (1) la minimum şi măriţi
viteza ventilatorului (2). Păstraţi deschise doar duzele
mediane faţă din plafon.

Când temperatura scade la un nivel de confort, reglaţi
temperatura dorită de la comanda încălzirii (1) şi
reduceţi viteza ventilatorului (2).

Acum deschideţi celelalte duze din plafon pentru a
obţine o temperatura de confort în cabină.

Resetaţi butonul de aer proaspăt (4) la poziţia
superioară pentru aer proaspăt.
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Sistemul electric

3
Fig.  Cutie principală de distribuţie
 1. Unitate de comandă (ECU)
 2. Siguranţe
 3. Releu principal

12

Cutia principală de distribuţie a utilajului (1) este
localizată în spatele platformei operatorului. Peste
cutia de distribuţie şi siguranţe există un capac de
plastic.

Pe capacul din plastic este o priză de 24V.

Fig. Suport baterie
1. Comutator principal
2. Tablou principal siguranţe

1

2

Siguranţele din compartimentul motor sunt localizate
lângă comutatorul principal.

Maşina este echipată cu un sistem electric de 24V şi
un alternator CA.

Conectaţi polarităţile corecte (împământare) la
baterie. Cablul dintre baterie şi alternator nu trebuie
deconectat atunci când motorul este în stare de
funcţionare.

Conectaţi polarităţile corecte (împământare) la
baterie. Cablul dintre baterie şi alternator nu trebuie
deconectat atunci când motorul este în stare de
funcţionare.
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7

5

Fig. Tablou principal de siguranţe
1. Deconector baterie
2. Releu de preîncălzire (120 A)
3. Siguranţă (F20)
4. Releu demaror (50 A)
5. Siguranţe (F13, F10, F11)
6. Siguranţă (F5)
7. Priză 24 V

6

4

3

1

2

Tabloul principal de siguranţe se află în spatele
deconectorului bateriei, în partea stângă, sub capotă.

F13 Unitatea de
comandă a
motorului ECU

(30A)F13 Unitatea de
comandă a
motorului ECU

(30A)

F10 Siguranţe principale (50A)F10 Siguranţe principale (50A)

F11 Cabină (50A)F11 Cabină (50A)

F20 Unitate de
preîncălzire

(125 A)F20 Unitate de
preîncălzire

(125 A)

F5 Cabină/CD/Radio (10 A)F5 Cabină/CD/Radio (10 A)
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Siguranţele fuzibile
 F1  F2

Fig. Cutii de siguranţe.

Figura indică poziţia siguranţelor.

Tabelul de mai jos indică amperajul şi funcţia
siguranţelor. Toate siguranţele sunt siguranţe cu fişe
plate.

Cutie de siguranţe F1Cutie de siguranţe F1
1. Cheie de contact, releu principal 5A 5. Unitate ECU principală PWR 3 20A1. Cheie de contact, releu principal 5A 5. Unitate ECU principală PWR 3 20A
2. Unitate ECU principală, unitate

intrări/ieşiri, unitate afişare
5A 6. Unitate ECU principală PWR 4 20A2. Unitate ECU principală, unitate

intrări/ieşiri, unitate afişare
5A 6. Unitate ECU principală PWR 4 20A

3. Unitate ECU principală PWR 1 10A 7. Priză de alimentare, 24 V c.c. 10A3. Unitate ECU principală PWR 1 10A 7. Priză de alimentare, 24 V c.c. 10A
4. Unitate ECU principală PWR 2, opţională 10A 8. Tren de rulare, ECU 10 A4. Unitate ECU principală PWR 2, opţională 10A 8. Tren de rulare, ECU 10 A

Cutie de siguranţe F2Cutie de siguranţe F2
1. Reglarea aerului în timpul rulării 5 A 5. Rezervă1. Reglarea aerului în timpul rulării 5 A 5. Rezervă

2. DCA, asfalt 10 A 6. Rezervă2. DCA, asfalt 10 A 6. Rezervă

3. Rezervă 7. Lumini de operare  7,5 A3. Rezervă 7. Lumini de operare  7,5 A

4. Rezervă 8. Lumini de operare 20 A4. Rezervă 8. Lumini de operare 20 A

Siguranţele din cabină

Fig. Cutia de siguranţe din acoperişul
cabinei (F7)

Sistemul electric din cabină prezintă o cutie separată
de siguranţe localizată în partea din faţă dreapta a
acoperişului cabinei.

Figura indică amperajul şi funcţia siguranţelor.

Cutie de siguranţe F7Cutie de siguranţe F7
1. Iluminat interior 10 A 4. Ventilator radiator 15 A1. Iluminat interior 10 A 4. Ventilator radiator 15 A
2. CD/Radio 10 A 5. Ştergătoare/spălătoare parbriz, faţă/spate 10 A2. CD/Radio 10 A 5. Ştergătoare/spălătoare parbriz, faţă/spate 10 A
3. Unitate condensator c.a. 15 A 6. Ştergător/spălător parbriz, dreapta 10 A3. Unitate condensator c.a. 15 A 6. Ştergător/spălător parbriz, dreapta 10 A

45



Descrierea maşinii

ICP224-BR1RO4.pdf 2014-03-21
46



Operare

ICP224-BR1RO4.pdf2014-03-21

Operare

Înainte de pornire

Comutator principal -  conectare

Fig. Compartiment motor
     1. Deconector baterie

1

Amintiţi-vă să efectuaţi întreţinerea zilnică. Consultaţi
manualul de întreţinere.

Deconectorul bateriei este localizat în partea stângă
spate a compartimentului motorului. Rotiţi cheia (1) pe
poziţia On (pornit). Cilindrul compactor este acum
alimentat cu energie electrică.

În cazul în care comutatorul principal al bateriei /
comutatorul principal este acoperit, capota motorului
poate fi ridicată în timpul funcţionării pentru a avea
acces rapid la comutator în caz de urgenţă.

În cazul în care comutatorul principal al bateriei /
comutatorul principal este acoperit, capota motorului
poate fi ridicată în timpul funcţionării pentru a avea
acces rapid la comutator în caz de urgenţă.

Tabloul de comandă, reglaje

1

2

3

Fig. Poziţia operatorului
     1. Manetă de blocare - cursă
transversală
     2. Manetă de blocare - rotaţie
     3. Manetă de blocare - unghi coloană
direcţie

Unitatea de comandă are trei opţiuni de ajustare,
cursă transversală, rotaţie şi unghi al coloanei de
direcţie.

Pentru cursa transversală, ridicaţi maneta interioară
(1), care deblochează elementul de prindere.

Pentru rotaţie, ridicaţi maneta exterioară (2).
Asiguraţi-vă că unitatea de comandă se blochează în
poziţie înainte de a opera utilajul.

Eliberaţi maneta de blocare (3) pentru a regla coloana
de direcţie . Blocaţi în noua poziţie.

Pentru a regla scaunul operatorului, consultaţi
secţiunea referitoare la scaunul de bază/scaunul
confort.

Ajustaţi toate setările atunci când utilajul este oprit.Ajustaţi toate setările atunci când utilajul este oprit.

Asiguraţi-vă întotdeauna că scaunul este blocat în
poziţie înainte de a opera vibrocompactorul.
Asiguraţi-vă întotdeauna că scaunul este blocat în
poziţie înainte de a opera vibrocompactorul.
Nu eliberaţi niciodată siguranţa pentru deplasare
laterală dacă utilajul stă în lateral pe o pantă.
Nu eliberaţi niciodată siguranţa pentru deplasare
laterală dacă utilajul stă în lateral pe o pantă.
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1 2

3

4

Fig. Scaunul şoferului
1. Manetă de blocare - reglare lungime
2. Reglare greutate
3. Unghi spătar
4. Centură de siguranţă

Scaunul şoferului - Reglare
Reglaţi scaunul operatorului astfel încât poziţia să fie
confortabilă şi comenzile să fie la îndemână .

Scaunul poate fi reglat după cum urmează.

 - Reglaj în lungime(1)

 - Ajustarea în funcţie de greutate (2)

 - Unghi spătar (3)

Asiguraţi-vă întotdeauna că scaunul este stabil înainte
de a opera maşina.
Asiguraţi-vă întotdeauna că scaunul este stabil înainte
de a opera maşina.
Nu uitaţi să folosiţi centura de siguranţă (4).Nu uitaţi să folosiţi centura de siguranţă (4).

Scaunul operatorului, confort (opţional) - Reglări
6

7

4

2

1

3

5

Fig. Scaunul operatorului
     1. Manetă - reglare lungime
     2. Roată - reglare înălţime
     3. Roată - înclinaţie pernă scaun
     4. Roată - înclinaţie spătar
     5. Roată - înclinaţie suport braţe
     6. Roată - reglare suport lombar
     7. Centură de siguranţă

Reglaţi scaunul operatorului astfel încât poziţia să fie
confortabilă şi comenzile să fie la îndemână .

Scaunul poate fi reglat după cum urmează:
 - Reglare lungime (1)
 - Reglare înălţime (2)
 - Înclinaţie pernă scaun  (3)
 - Înclinaţie spătar (4)
 - Înclinaţie suport braţe (5)
 - Ajustare suport lombar (6)

Asiguraţi-vă întotdeauna că scaunul este blocat în
poziţie înainte de a opera vibrocompactorul.
Asiguraţi-vă întotdeauna că scaunul este blocat în
poziţie înainte de a opera vibrocompactorul.
Nu uitaţi să folosiţi centura de siguranţă (7).Nu uitaţi să folosiţi centura de siguranţă (7).
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Afişaj -  Comandă

1

2

Fig. Tablou de comandă
1. Cheie de contact
2. Fereastră statut

Toate operaţiile vor fi efectuate şezând pe scaun.

Rotiţi cheia de contact (1) în poziţia I, fereastra de
pornire va fi afişată.

4

65

3

Fig. Fereastra de statut
3. Nivel de combustibil
4. Nivel de apă
5. Contor
6. Voltmetru

Verificaţi dacă voltmetrul (6) indică cel puţin 24 volţi şi
nivelurile de combustibil (3) şi apă (4) indică o valoare
procentuală.

Contorul pentru ore de funcţionare (5) înregistrează şi
afişează orele de funcţionare ale motorului.

Vizibilitate

Fig. Vizibilitate

Înainte de a porni, asiguraţi-vă că vizibilitatea în faţă,
în spate şi în părţile laterale este neobstrucţionată.

Toate geamurile cabinei trebuie să fie curate iar
oglinzile retrovizoare trebuie reglate corect.
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Poziţia operatorului

1

2
3

5

2

3

Fig. Scaunul şoferului
1. Centură de siguranţă
2. Balustrade de protecţie
3. Buton de blocare
4. Antiderapant

În cazul în care Vibrocompactorul este echipat cu
ROPS (Structură de protecţie împotriva răsturnării )
sau cu cabină , purtaţi întotdeauna centura de
siguranţă (1) furnizată şi o cască de protecţie .

Înlocuiţi centura de siguranţă (1) dacă prezintă
semne de uzură sau a fost supusă la forţe ridicate.
Înlocuiţi centura de siguranţă (1) dacă prezintă
semne de uzură sau a fost supusă la forţe ridicate.

Balustradele de protecţie (2) din jurul postului
operatorului sunt reglabile şi pot fi montate în
poziţii interioare şi exterioare. Retrageţi
balustradele dacă vă deplasaţi în apropierea
pereţilor sau a altor obstacole.

Balustradele de protecţie (2) din jurul postului
operatorului sunt reglabile şi pot fi montate în
poziţii interioare şi exterioare. Retrageţi
balustradele dacă vă deplasaţi în apropierea
pereţilor sau a altor obstacole.

Eliberaţi butonul de blocare (3), poziţionaţi
balustradele în poziţia cerută şi reblocaţi în poziţie.

Asiguraţi-vă că antiderapantul (4) de pe platformă este
în stare bună. Înlocuiţi dacă aderenţa este slabă.
Asiguraţi-vă că antiderapantul (4) de pe platformă este
în stare bună. Înlocuiţi dacă aderenţa este slabă.

Dacă utilajul este echipat cu o cabină, asiguraţi-vă că
uşa este închisă în timpul deplasării.
Dacă utilajul este echipat cu o cabină, asiguraţi-vă că
uşa este închisă în timpul deplasării.
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Sistem de închidere
Vibrocompactorul este echipat cu un sistem de oprire
a motorului (Interlock).

Motorul diesel se opreşte după 4 secunde dacă
operatorul se ridică de pe scaun în timp ce utilajul se
deplasează înainte/înapoi.

Dacă maneta de direcţie înainte/înapoi se află în
poziţia neutră când operatorul stă în picioare, este
activat un avertizor sonor până când maneta de
direcţie înainte/înapoi este mutată în poziţia de
parcare.

Motorul nu se opreşte în cazul în care frâna de
parcare este activată.

Motorul se opre te imediat dacă dintr-un motiv
oarecare maneta de direcţie înainte/înapoi este
scoasă din poziţia neutră atunci când operatorul nu
este aşezat pe scaun.

Staţi jos pentru toate operaţiile!Staţi jos pentru toate operaţiile!
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Pornire

Pornirea motorului

3

1

Fig.  Tablou de comandă
     1. Manetă de direcţie înainte/înapoi
     2. Comutator blocare contact
     3. Cheie de contact

2

Asiguraţi-vă că oprirea de urgenţă nu este activată
(poziţie superioară) şi că maneta de direcţie
înainte/înapoi se află în poziţia neutră.
De asemenea, asiguraţi-vă că este activată frâna de
parcare.

Motorul diesel nu poate fi pornit cu comenzile
setate în orice altă poziţie.

Aşezaţi-vă în scaunul şoferului şi rotiţi cheia de
contact (3) spre dreapta în prima poziţie (aşteptaţi ca
imaginea de pornire să se modifice în imaginea de
stare) şi apoi în poziţia de pornire. Eliberaţi de îndată
ce motorul porneşte.

Nu lăsaţi demarorul să funcţioneze prea mult
(max. 30 secunde). Dacă motorul nu porneşte,
aşteptaţi circa un minut înainte de a încerca din
nou.

Nu lăsaţi demarorul să funcţioneze prea mult
(max. 30 secunde). Dacă motorul nu porneşte,
aşteptaţi circa un minut înainte de a încerca din
nou.

Lăsaţi motorul la ralanti pentru a se încălzi timp de
câteva minute şi un timp mai lung dacă temperatura
ambiantă este sub +10°C (50°F).

În cazul în care motorul funcţionează într-un spaţiu
interior, asiguraţi-vă că există o bună ventilaţie
(extragerea aerului). Risc de intoxicaţie cu monoxid de
carbon.

În cazul în care motorul funcţionează într-un spaţiu
interior, asiguraţi-vă că există o bună ventilaţie
(extragerea aerului). Risc de intoxicaţie cu monoxid de
carbon.
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Frâna de parcare - Verificare

2

3

1

Fig.  Tablou de comandă
 1. Manetă de direcţie înainte/înapoi
 2. Frână de parcare
 3. Test frână

Frâna de parcare trebuie să fie activată pentru a
porni utilajul!
Frâna de parcare trebuie să fie activată pentru a
porni utilajul!

Cu motorul la ralanti  i frâna de parcare activată,
mutaţi maneta de direcţie înainte/înapoi în faţă în
poziţia F.
Apăsaţi butonul de testare a frânei şi menţineţi-l
apăsat în timp ce măriţi turaţia motorului cu pedala de
acceleraţie. Utilajul nu trebuie să se mişte.
Rularea cu frâna de parcare activată apare numai
atunci când este apăsat butonul de testare a frânei.
Testarea frânei poate fi efectuată şi în marşarier R.

Figura.  Afişaj - Imagine statut

Verificaţi în timpul încălzirii motorului dacă nivelurile de
combustibil şi de apă sunt afişate corect şi dacă
tensiunea este cel puţin 24V.

Atunci când porniţi şi conduceţi un utilaj rece, reţineţi
că lichidul hidraulic este de asemenea rece şi
distanţele de frânare pot fi mai mari decât în mod
normal până când maşina atinge temperatura normală
de lucru.

Atunci când porniţi şi conduceţi un utilaj rece, reţineţi
că lichidul hidraulic este de asemenea rece şi
distanţele de frânare pot fi mai mari decât în mod
normal până când maşina atinge temperatura normală
de lucru.

Utilajul porneşte întotdeauna în poziţia Viteză
mare.
Utilajul porneşte întotdeauna în poziţia Viteză
mare.
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Comanda acceleraţiei şi pedala de frână.

1

Fig. Pedale
1. Comandă acceleraţie
2. Pedală frână

2

Poziţionaţi scaunul astfel încât să puteţi ajunge cu
uşurinţă la comanda acceleraţiei (1) şi pedala de frână
(2) şi astfel încât poziţia de condus să fie confortabilă.

Direcţia de deplasare este selectată, înainte sau
înapoi, cu ajutorul manetei de direcţie înainte/înapoi.
Poziţiile de viteză Mare  i Mică generează viteze
maxime diferite şi rampe de pornire şi oprire diferite.
Porniri/opriri mai line în poziţia de viteză Mică şi
porniri/opriri mai bruşte în poziţia de viteză Mare.
Creşteţi sau micşoraţi viteza cilindrului compactor în
cadrul zonei prin pedala de acceleraţie (1).

Verificaţi frâna principală. Este foarte important să vă
asiguraţi că frânele funcţionează corespunzător. Rulaţi
utilajul încet înainte şi apăsaţi pedala de frână pentru a
confirma funcţionarea.

Verificaţi frâna principală. Este foarte important să vă
asiguraţi că frânele funcţionează corespunzător. Rulaţi
utilajul încet înainte şi apăsaţi pedala de frână pentru a
confirma funcţionarea.
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Afişaj la activarea alegerii prin setarea de la
buton.

Simbolul de parcare este afişat atunci când frâna de parcare
este activată.

= afişarea alarmei, consultaţi tabelul pentru informaţii.

= Comanda automată a apei (AWC), stropirea
este activată atunci când maneta de
deplasare înainte/înapoi nu se află în poziţia
neutră.

= presiunea pneurilor (+)

= Aspersor, activarea aspersorului
pentru dispozitivul de tăiere a
muchiilor.

= Viteză mică

= mod Viteză mare/mică

Descrierile alarmelor

Simbol Denumire FuncţieSimbol Denumire Funcţie
Lampă de avertizare, filtru hidraulic Dacă lampa se aprinde atunci când motorul diesel

funcţionează la turaţie maximă, filtrul hidraulic trebuie
înlocuit.

Lampă de avertizare, filtru hidraulic Dacă lampa se aprinde atunci când motorul diesel
funcţionează la turaţie maximă, filtrul hidraulic trebuie
înlocuit.

Lampă de avertizare, filtru de aer Dacă lampa se aprinde atunci când motorul funcţionează la
turaţie maximă, filtrul de aer trebuie curăţat sau înlocuit.

Lampă de avertizare, filtru de aer Dacă lampa se aprinde atunci când motorul funcţionează la
turaţie maximă, filtrul de aer trebuie curăţat sau înlocuit.

Lampă de avertizare, încărcare
baterie

Dacă lampa se aprinde în timpul funcţionării motorului,
alternatorul nu încarcă .
 Opriţi motorul şi localizaţi defecţiunea .

Lampă de avertizare, încărcare
baterie

Dacă lampa se aprinde în timpul funcţionării motorului,
alternatorul nu încarcă .
 Opriţi motorul şi localizaţi defecţiunea .

Lampă de avertizare, temperatură
motor

Dacă lampa se aprinde, motorul este prea încins. Opriţi
motorul imediat şi localizaţi defecţiunea.
Consultaţi de asemenea manualul de utilizare.

Lampă de avertizare, temperatură
motor

Dacă lampa se aprinde, motorul este prea încins. Opriţi
motorul imediat şi localizaţi defecţiunea.
Consultaţi de asemenea manualul de utilizare.

Lampă de avertizare, temperatură
ulei hidraulic

Dacă lampa se aprinde, uleiul hidraulic este prea fierbinte.
Nu operaţi vibrocompactorul. Răciţi uleiul menţinând
motorul la ralanti şi localizaţi defecţiunea.

Lampă de avertizare, temperatură
ulei hidraulic

Dacă lampa se aprinde, uleiul hidraulic este prea fierbinte.
Nu operaţi vibrocompactorul. Răciţi uleiul menţinând
motorul la ralanti şi localizaţi defecţiunea.
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Operarea compactorului cu cilindru
Utilajul nu poate fi operat de la sol în nici o
circumstanţă. În timpul funcţionării operatorul trebuie
să rămână aşezat în interiorul utilajului.

Utilajul nu poate fi operat de la sol în nici o
circumstanţă. În timpul funcţionării operatorul trebuie
să rămână aşezat în interiorul utilajului.

Fig.  Tablou de comandă
     1. Stropire manuală
     2. Stropire automată

1

2

Activaţi viteza de operare cu pedala de acceleraţie,
aflată în partea dreaptă a coloanei de direcţie.

Verificaţi dacă direcţia funcţionează corect rotind
volanul o dată spre dreapta şi o dată spre stânga
atunci când Vibrocompactorul este oprit.

La compactarea asfaltului, nu uitaţi să porniţi sistemul
de aspersoare (1) sau (2).

Asiguraţi-vă că nu există obstacole în zona din faţa şi
din spatele compactorului cu cilindru.
Asiguraţi-vă că nu există obstacole în zona din faţa şi
din spatele compactorului cu cilindru.

Eliberaţi butonul pentru frâna de parcare (1) glisând
blocajul roşu de pe buton în spate şi schimbând poziţia
manetei. Reţineţi faptul că acest cilindru compactor
poate începe să se deplaseze dacă este poziţionat în
pantă.

Eliberaţi butonul pentru frâna de parcare (1) glisând
blocajul roşu de pe buton în spate şi schimbând poziţia
manetei. Reţineţi faptul că acest cilindru compactor
poate începe să se deplaseze dacă este poziţionat în
pantă.

2

1
3

Fig.  Tablou de comandă
     1. Manetă de direcţie înainte/înapoi
     2. Comandă frână de parcare
     3. Viteză mică

Activaţi butonul pentru viteză mică (3).

Deplasaţi maneta de direcţie înainte/înapoi (1) în faţă
sau în spate, în funcţie de direcţia în care doriţi să vă
deplasaţi.

Măriţi sau micşoraţi viteza cilindrului compactor
folosind comanda acceleraţiei.

Verificaţi funcţionarea frânei de parcare prin activarea
frânei de parcare şi deplasarea manetei de direcţie
înainte/înapoi în poziţia F sau R. Menţineţi apăsat
butonul de testare a frânei. Când apăsaţi comanda
acceleraţiei, utilajul nu ar trebui să se mişte.

Verificaţi funcţionarea frânei de parcare prin activarea
frânei de parcare şi deplasarea manetei de direcţie
înainte/înapoi în poziţia F sau R. Menţineţi apăsat
butonul de testare a frânei. Când apăsaţi comanda
acceleraţiei, utilajul nu ar trebui să se mişte.
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Operarea în pantă
Utilajul nu poate fi operat de la sol în nici o
circumstanţă. În timpul funcţionării operatorul trebuie
să rămână aşezat în interiorul utilajului.

Utilajul nu poate fi operat de la sol în nici o
circumstanţă. În timpul funcţionării operatorul trebuie
să rămână aşezat în interiorul utilajului.

La transportarea pe teren înclinat (pantă descendentă
> 5%), asiguraţi-vă că nu depăşiţi viteza maximă a
cilindrului compactor.

Luaţi piciorul de pe pedala de acceleraţie şi frânaţi cu
motorul. Folosiţi şi frâna principală dacă viteza
continuă să crească.

Selectarea vitezei mici creşte eficienţa frânei de motor
şi prelungeşte durata de viaţă a frânei.

Viteza mică trebuie selectată întotdeauna atunci când
lucraţi şi transportaţi pe pante abrupte (>15%).

De asemenea, roţile motrice şi de frânare din spate
trebuie să fie îndreptate întotdeauna în jos pe pantă,
adică cilindrul compactor trebuie condus înainte la
urcarea pantei şi în marşarier la coborârea pantei.

Asiguraţi-vă că nu există obstacole în zona din faţa şi
din spatele compactorului cu cilindru.
Asiguraţi-vă că nu există obstacole în zona din faţa şi
din spatele compactorului cu cilindru.

Verificarea suprafeţei de rulare a pneurilor

Inspectaţi suprafeţele de rulare ale pneurilor
din când în când pentru a vă asigura că nu s-a
prins asfalt de acestea. Aceasta se poate
întâmpla înainte ca pneurile să fie suficient de
calde.
Puteţi evita această problemă prin
amestecarea apei pentru stropirea pneurilor cu
fluid de separare, în concentraţie de 2-4%.

Inspectaţi suprafeţele de rulare ale pneurilor
din când în când pentru a vă asigura că nu s-a
prins asfalt de acestea. Aceasta se poate
întâmpla înainte ca pneurile să fie suficient de
calde.
Puteţi evita această problemă prin
amestecarea apei pentru stropirea pneurilor cu
fluid de separare, în concentraţie de 2-4%.

57



Operare

ICP224-BR1RO4.pdf 2014-03-21

Tăierea muchiilor  (opţional)

3

1

2

Fig.  Comutator
     1. Dispozitiv de tăiere a muchiilor, sus
     2. Dispozitiv de tăiere a muchiilor, jos
     3. Aspersor, dispozitiv de tăiere a
muchiilor

Utilajul trebuie să fie în poziţia Viteză mică pentru a
activa dispozitivul de tăiere a muchiilor.

Cu utilajul în poziţia Viteză mică, apăsarea butonului
(1) de pe tablou coboară dispozitivul de tăiere a
muchiilor pe suprafaţa asfaltului cu ajutorul unui
cilindru hidraulic. Pentru a reseta dispozitivul de tăiere
a muchiilor în poziţia iniţială, apăsaţi butonul (2) pentru
a ridica dispozitivul de tăiere a muchiilor.

Unealta poate fi de asemenea ridicată dacă utilajul se
află în poziţia de transport.

O supapă bypass previne supraîncărcarea sistemului
hidraulic.

Există un sistem separat de aspersoare pe care
operatorul trebuie să-l utilizeze pentru a evita lipirea
asfaltului pe dispozitivul de tăiere a muchiilor. Sistemul
este operat utilizând un comutator (3). Apa este
extrasă din rezervorul principal de apă, care este
utilizat de asemenea pentru sistemul normal de
aspersoare.

3

1

Fig.  Tastatură
1. Afişaj
2. Presiune pneuri (+)
3. Presiune pneuri (-)

2
Presiunea variabilă a pneurilor (reglarea aerului în
timpul rulării) (opţional)
Operatorul poate modifica presiunea în timpul lucrului
cu ajutorul comenzii presiunii aerului de la cilindrul
compactor. Presiunea poate fi reglată variabil cu
ajutorul tastelor (2) şi (3) de pe tastatură în intervalul
de la 240 kPa la 830 kPa (de la 35 la 120 psi).
Presiunea pneurilor este mărită cu tasta (2) şi
micşorată cu tasta (3). Nivelul presiunii din pneuri este
afişat în colţul din stânga jos al afişajului.

Când presiune pneurilor atinge nivelul maxim
(830 kPa) sau nivelul minim (240 kPa),
presiunea nu poate fi mărită/micşorată.

Când presiune pneurilor atinge nivelul maxim
(830 kPa) sau nivelul minim (240 kPa),
presiunea nu poate fi mărită/micşorată.

58



Operare

ICP224-BR1RO4.pdf2014-03-21

341

Fig. Rogojini de cocos
1. Rogojină de cocos
2. Suport racletă
3. Cârlig de blocare
4. Ştift de blocare

2

Rogojini de cocos (opţional)
Pentru a monta rogojinile de cocos la roţi: 

- Apucaţi mânerul din mijlocul suportului racletei (2) şi
ridicaţi.

- Asiguraţi-vă că ştiftul de blocare (4) se eliberează
corect din cârligul de blocare (3) şi permite racletei să
se sprijine pe pneuri în poziţia de lucru.

Pentru a elibera rogojinile de cocos: 

- Apucaţi mânerul din mijlocul suportului racletei (2) şi
ridicaţi.

- Asiguraţi-vă că ştiftul de blocare (4) se agaţă fix în
cârligul de blocare (3).

Cutie de balast

2
5

1 1

2

3Fig.  Capacul cutiei de balast
1. Capac superior
2. Capac lateral
3. Buşon (evacuare apă)
4. Capac pentru apă de balast
5. Capac lateral pentru greutăţi de balast de oţel

4

Umpleţi cutia pe deasupra.

Îndepărtaţi capacul superior (1) sau umpleţi cu apă de
balast prin şurubul de pe capacul (4).

Lăsaţi capacul lateral (2) montat, astfel încât apa şi
nisipul să nu iasă afară.

Nu îndepărtaţi buşonul (3) întrucât apa va curge afară
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când balastul este completat cu apă.

Completaţi cutia de balast atunci când este necesar cu
pietriş, nisip şi oţel.

La umplerea cu nisip poate fi adăugată apă, care
împrăştie nisipul şi umple golurile din balast.

La utilizarea cilindrului compactor cu amestec de
balast, începeţi cu obiectele de oţel disponibile şi
apoi adăugaţi cantitatea necesară de nisip şi apă.

La utilizarea cilindrului compactor cu amestec de
balast, începeţi cu obiectele de oţel disponibile şi
apoi adăugaţi cantitatea necesară de nisip şi apă.

Distribuiţi uniform balastul.Distribuiţi uniform balastul.

Când secţiunea de balast este umplută cu nisip,
acesta trebuie înmuiat cu apă. Astfel, nisipul se
împrăştie în mod uniform.

Condusul (presiunea la sol)

1

Fig. Suprafaţa de contact cu solul
     1. Suprafaţa de contact cu pneurile la
presiune înaltă
     2. Suprafaţa de contact cu pneurile la
presiune scăzută

2

Presiunea la sol
Suprafaţa de contact a pneurilor se poate modifica
prin modificarea presiunii pneurilor.

La presiuni ridicate ale pneurilor, suprafaţa de contact
se reduce (1).

La presiuni scăzute ale pneurilor, suprafaţa de contact
creşte (2).

Valoarea presiunii pe fiecare roată se calculează
împărţind greutatea totală de lucru la numărul de
pneuri. Consultaţi tabelul.

Suprafaţa de contact dintre pneuri şi sol este relevantă
pentru rezultatul compactării.
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Presiunea la sol

Presiunea
roţilor, kg

Presiunea
pneurilor,
kPa

Presiunea
roţilor, kg

Presiunea
pneurilor,
kPa

240 350 480 620 720 830240 350 480 620 720 830
PRESIUNEA
LA SOL,
kPa

PRESIUNEA
LA SOL,
kPa

1125 200 240 270 300 330 3401125 200 240 270 300 330 340
1375 220 260 300 330 350 3801375 220 260 300 330 350 380
1825 240 280 340 380 400 4301825 240 280 340 380 400 430
2250 250 310 360 410 440 4802250 250 310 360 410 440 480
2750 260 320 390 440 480 5202750 260 320 390 440 480 520
3000 270 330 410 460 490 5403000 270 330 410 460 490 540

Presiunea
roţilor, lbs

Presiunea
pneurilor, psi

Presiunea
roţilor, lbs

Presiunea
pneurilor, psi

35 50 70 90 105 12035 50 70 90 105 120
PRESIUNEA
LA SOL, psi
PRESIUNEA
LA SOL, psi

2500 29 35 39 44 47 492500 29 35 39 44 47 49
3000 31 38 44 48 51 553000 31 38 44 48 51 55
4000 35 41 49 55 58 624000 35 41 49 55 58 62
5000 37 45 52 60 64 695000 37 45 52 60 64 69
6000 38 47 57 64 70 756000 38 47 57 64 70 75
6500 39 48 59 66 71 786500 39 48 59 66 71 78

Presiune scăzută a pneurilor - 240 kPa (34,8 psi).

Fig. Presiune scăzută la sol, suprafaţă mai
mare

Cu cât scade presiunea pneurilor, cu atât scade
presiunea pe suprafaţa de contact, datorită măririi
suprafeţei de contact.

Se foloseşte pe numeroase materiale libere.
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Presiune normală a pneurilor - 480 kPa (69,6 psi).

Fig. Presiune normală la sol

Se foloseşte pentru operaţia de degradare.

Presiune ridicată a pneurilor - -830 kPa (120,4
psi).

Fig. Presiune ridicată la sol, suprafaţă mai
mică

Cu cât creşte presiunea pneurilor, cu atât creşte
presiunea pe suprafaţa de contact, datorită micşorării
suprafeţei de contact.

Se foloseşte pentru straturile rapide şi operaţiile de
finisare.
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Sistem de închidere/Oprire de urgenţă/Frână de
parcare - Verificare

Sistemul de închidere, oprirea de urgenţă şi frâna de
parcare trebuie verificate zilnic înainte de a începe lucrul.
Verificarea funcţională a sistemului de închidere şi a opririi
de urgenţă necesită o repornire.

Sistemul de închidere, oprirea de urgenţă şi frâna de
parcare trebuie verificate zilnic înainte de a începe lucrul.
Verificarea funcţională a sistemului de închidere şi a opririi
de urgenţă necesită o repornire.

Pentru a verifica funcţia de închidere, operatorul trebuie să
se ridice în picioare de pe scaun în timp ce compactorul se
mişcă foarte încet în faţă şi în spate. (Verificaţi în ambele
direcţii). Ţineţi strâns de volan şi pregătiţi-vă pentru o
oprire bruscă. Se aude un semnal sonor, iar după 4
secunde motorul se opreşte şi frânele se activează.

Pentru a verifica funcţia de închidere, operatorul trebuie să
se ridice în picioare de pe scaun în timp ce compactorul se
mişcă foarte încet în faţă şi în spate. (Verificaţi în ambele
direcţii). Ţineţi strâns de volan şi pregătiţi-vă pentru o
oprire bruscă. Se aude un semnal sonor, iar după 4
secunde motorul se opreşte şi frânele se activează.

Verificaţi funcţia opririi de urgenţă prin apăsarea butonului
de oprire de urgenţă în timp ce compactorul se mişcă încet
înainte/înapoi. (Verificaţi în ambele direcţii). Ţineţi strâns
de volan şi pregătiţi-vă pentru o oprire bruscă. Motorul se
opreşte, iar frânele se activează.

Verificaţi funcţia opririi de urgenţă prin apăsarea butonului
de oprire de urgenţă în timp ce compactorul se mişcă încet
înainte/înapoi. (Verificaţi în ambele direcţii). Ţineţi strâns
de volan şi pregătiţi-vă pentru o oprire bruscă. Motorul se
opreşte, iar frânele se activează.

Verificaţi funcţia frânei de parcare activând frâna de
parcare în timp ce compactorul se mişcă foarte încet
înainte/înapoi. (Verificaţi în ambele direcţii). Ţineţi de volan
şi pregătiţi-vă pentru o oprire bruscă atunci când se
activează frânele. Motorul nu se opreşte.

Verificaţi funcţia frânei de parcare activând frâna de
parcare în timp ce compactorul se mişcă foarte încet
înainte/înapoi. (Verificaţi în ambele direcţii). Ţineţi de volan
şi pregătiţi-vă pentru o oprire bruscă atunci când se
activează frânele. Motorul nu se opreşte.

Frânare normală

2
1

Fig. Tablou de comandă
     1. Comandă acceleraţie
     2. Pedală frână

Eliberaţi comanda acceleraţiei (1) şi apăsaţi pedala de
frână (2).
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Frânarea de urgenţă

3

Fig.  Tablou de comandă
     3. Oprire de urgenţă

Pedala de frână este folosită în mod obişnuit pentru
frânare.

Pentru frânarea de urgenţă, apăsaţi oprirea de urgenţă
(1), ţineţi ferm volanul şi fiţi pregătiţi pentru o oprire
bruscă. Motorul se opreşte.

Pentru frânarea de urgenţă, apăsaţi oprirea de urgenţă
(1), ţineţi ferm volanul şi fiţi pregătiţi pentru o oprire
bruscă. Motorul se opreşte.

Motorul Diesel se opreşte şi trebuie repornit.

La pornirea după frânarea de urgenţă, maneta de
direcţie înainte/înapoi trebuie să fie în poziţia „N”, iar
frâna de parcare trebuie să fie activată.

Scoaterea din funcţiune

2

1

Fig. Tablou de comandă
1. Afişaj
2. Cheie de contact

Lăsaţi motorul să meargă la ralanti pentru câteva
minute pentru a se răci.

Verificaţi afişajul pentru a vedea dacă sunt indicate
defecţiuni. Stingeţi toate luminile şi deconectaţi toate
celelalte funcţii electrice.

Apăsaţi comutatorul frânei de parcare.

Rotiţi cheia de contact (1) spre stânga, pe poziţia de
oprire.

Poziţionaţi capacul de instrumente pe afişaj şi partea
superioară a cutiei de comandă (la vibrocompactoare
fără cabină) şi închideţi.

Calarea roţilor

Fig. Calarea roţilor
1. Cale

1

Nu părăsiţi niciodată cilindrul compactor atunci când
motorul funcţionează dacă nu aţi activat frâna de
parcare.

Nu părăsiţi niciodată cilindrul compactor atunci când
motorul funcţionează dacă nu aţi activat frâna de
parcare.

Asiguraţi-vă că cilindrul compactor este parcat într-o
zonă sigură, fără trafic. Calaţi roţile atunci când
cilindrul compactor este parcat pe un teren în pantă.

Asiguraţi-vă că cilindrul compactor este parcat într-o
zonă sigură, fără trafic. Calaţi roţile atunci când
cilindrul compactor este parcat pe un teren în pantă.

Reţineţi faptul că pe timp de iarnă există pericolul
de îngheţ. Goliţi rezervoarele şi conductele de
apă.

Reţineţi faptul că pe timp de iarnă există pericolul
de îngheţ. Goliţi rezervoarele şi conductele de
apă.
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Comutator principal

1

Fig. Compartiment motor
     1. Deconector baterie

La terminarea programului, înainte de a părăsi
vibrocompactorul, rotiţi comutatorul principal (1) pe
poziţia deconectat şi scoateţi mânerul.

Acest lucru previne descărcarea bateriei şi împiedică
persoanele neautorizate să pornească şi să opereze
utilajul. Blocaţi uşile /capacele de serviciu.
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Parcarea pe termen lung

În cazul în care maşina este parcată pe termen
lung (mai mult de o lună) trebuie respectate
următoarele instrucţiuni.

În cazul în care maşina este parcată pe termen
lung (mai mult de o lună) trebuie respectate
următoarele instrucţiuni.

Fig. Protecţia compactorului cu cilindru
împotriva intemperiilor

Aceste măsuri se aplică în cazul în care maşina este
parcată pentru o perioadă de peste 6 luni.

Înainte de repunerea în funcţiune a compactorului cu
cilindru, punctele marcate cu asterisc * trebuie aduse
în starea de dinainte de stocare.

Spălaţi maşina şi ştergeţi suprafeţele vopsite pentru a
evita ruginirea.

Trataţi părţile expuse cu agent anti-rugină, lubrifiaţi
maşina în întregime şi aplicaţi vaselină pe suprafeţele
nevopsite.

Motor
* Consultaţi instrucţiunile producătorului din manualul
motorului furnizat împreună cu compactorul cu cilindru

Baterie
* Îndepărtaţi bateria/bateriile de pe utilaj, curăţaţi
partea exterioară şi efectuaţi o încărcare de întreţinere
o dată pe lună.

Filtru de aer, ţeavă de eşapament
* Acoperiţi filtrul de aer (vezi capitolul'verificare la
fiecare 50 ore de funcţionare' sau 'la fiecare 1000 ore
de funcţionare') sau gura de alimentare cu o folie de
plastic sau bandă adezivă. Acoperiţi de asemenea
gura ţevii de eşapament. Acest lucru este necesar
pentru a evita pătrunderea umezelii în motor.

Sistem stropire cu apă
* Goliţi rezervorul de apă şi toate furtunurile. Goliţi
carcasa filtrului şi pompa de apă. Desfaceţi toate
duzele de stropire.

Consultaţi secţiunile de întreţinere pentru "Sistem de
stropire - drenare".

Rezervor combustibil
Umpleţi rezervorul cu combustibil pentru a preveni
condensul.
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Rezervor hidraulic
Umpleţi rezervorul hidraulic până la marcajul maxim
superior (vezi capitolul ‘Verificare la fiecare 10 ore de
funcţionare.’ )

Pneuri
Asiguraţi-vă că presiunea în prenuri este de cel puţin
200 kPa (2,0 kp/cm²).

Cilindru de direcţie, balamale etc.
Ungeţi pistonul cilindrului de direcţie cu lubrifiant de
conservare.

Ungeţi balamalele uşilor către compartimentul
motorului şi cabină.

Capote, prelată
* Acoperiţi tabloul de instrumente cu capacul de
protecţie a instrumentelor .

* Acoperiţi întreg Vibrocompactorul cu o prelată. Între
prelată şi sol trebuie lăsat un spaţiu de aerisire.

* Dacă este posibil, depozitaţi Vibrocompactorul
într-un spaţiu închis, de preferat într-o clădire cu
temperatură constantă .
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Diverse

Ridicare

1

Greutate: consultaţi plăcuţa elevatoare de pe
cilindrul compactor

1

Fig.  Cilindru compactor pregătit pentru ridicare
     1. Plăcuţă de ridicare

Ridicarea cilindrului compactor
Asiguraţi-vă că roţile din faţă sunt paralele cu şasiul
înainte de ridicarea cilindrului compactor.

Treceţi lanţurile de ridicare prin urechile pentru ridicare
şi asiguraţi-vă că lanţurile nu deteriorează nicio
componentă în timpul ridicării.

Masa brută a utilajului este indicată pe plăcuţa de
ridicare (1). Consultaţi pentru aceasta şi Specificaţiile
tehnice.

Masa brută a utilajului este indicată pe plăcuţa de
ridicare (1). Consultaţi pentru aceasta şi Specificaţiile
tehnice.

Echipamentele de ridicare, cum ar fi lanţuri,
cabluri de oţel, chingi sau cârlige de ridicare,
trebuie dimensionate în conformitate cu
regulamentele de siguranţă relevante pentru
echipamentul de ridicare.

Echipamentele de ridicare, cum ar fi lanţuri,
cabluri de oţel, chingi sau cârlige de ridicare,
trebuie dimensionate în conformitate cu
regulamentele de siguranţă relevante pentru
echipamentul de ridicare.
Păstraţi o distanţă suficientă faţă de utilajul ridicat!
Asiguraţi-vă că toate cârligele de ridicare sunt
asigurate în mod adecvat.

Păstraţi o distanţă suficientă faţă de utilajul ridicat!
Asiguraţi-vă că toate cârligele de ridicare sunt
asigurate în mod adecvat.

Greutate: consultaţi plăcuţa elevatoare de
pe compactorul cu cilindru.

1

Figura.  Vibrocompactor ridicat cu un cric
  1. Placa de ridicare
  2. Cric
  3. Marcaj

2

Ridicarea vibrocompactorului cu un cric:
Masa brută a maşinii este indicată pe plăcuţa de
ridicare(1). Consultaţi pentru aceasta şi Specificaţiile
tehnice.

Masa brută a maşinii este indicată pe plăcuţa de
ridicare(1). Consultaţi pentru aceasta şi Specificaţiile
tehnice.

Dispozitivul de ridicare cum ar fi un cric (2), sau
echivalent trebuie dimensionat în funcţie de
regulamentele de siguranţă pentru dispozitive de
ridicare.

Dispozitivul de ridicare cum ar fi un cric (2), sau
echivalent trebuie dimensionat în funcţie de
regulamentele de siguranţă pentru dispozitive de
ridicare.

Este interzisă trecerea pe sub o sarcină ridicată!
Asiguraţi-vă că dispozitivul de ridicare este stabil în
poziţie şi este aşezat pe o suprafaţă plană şi stabilă.

Este interzisă trecerea pe sub o sarcină ridicată!
Asiguraţi-vă că dispozitivul de ridicare este stabil în
poziţie şi este aşezat pe o suprafaţă plană şi stabilă.

Utilajul trebuie ridicat numai cu un cric sau similar,
poziţional pe marcaje (3). Cadrul este ranforsat în
aceste puncte pentru a rezista la tensiune. Ridicarea
în alt punct poate duce la deteriorarea utilajului sau la
accidentarea personalului.
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Compactor cu cilindru pregătit pentru transport

3 3

Fig. Poziţionare
     1. Pene de blocare
     2. Blocaje
     3. Chingi

11 2 33 2

Activaţi frâna de parcare

Asiguraţi-vă că utilajul se află într-o poziţie neutră, şi
anume că pneurile din faţă sunt îndreptate înainte.

Calaţi roţile (1) şi fixaţi calele la vehiculul de transport.
Cala trebuie să aibă un unghi de 37° şi înălţimea
minimă de 25 cm (9,9 inci). Pneurile trebuie calate atât
în faţă, cât şi în spate.

Blocaţi sub şasiu (2) pentru a asigura lanţuri
tensionate în cazul în care aerul iese din pneuri.
Blocaţi utilajul aşa cum este indicat în figură.

Asiguraţi vibrocompactorul cu lanţuri în toate cele
patru colţuri. Punctele de ataşare sunt indicate pe
etichetele indicatoare autocolante. Plasaţi lanţurile în
perechi simetrice în diagonală.

Asiguraţi-vă că lanţurile, blocajele şi elementele
de prindere din vehiculul de transport sunt
aprobate şi au puterea de frânare cerută.
Verificaţi periodic starea lanţurilor.

Asiguraţi-vă că lanţurile, blocajele şi elementele
de prindere din vehiculul de transport sunt
aprobate şi au puterea de frânare cerută.
Verificaţi periodic starea lanţurilor.

Remorcare/Recuperare
Vibrocompactorul poate fi remorcat pe o distanţă de
până la 300 metri (330 yards) urmând instrucţiunile de
mai jos.
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Remorcarea pe distanţă scurtă cu motorul în
funcţiune

1

Fig. Pompă de propulsie
  1. Supape de derivaţie

Activaţi frâna de parcare şi opriţi temporar motorul.
Calaţi roţile pentru a preveni deplasarea cilindrului
compactor.

Activaţi frâna de parcare şi opriţi temporar motorul.
Calaţi roţile pentru a preveni deplasarea cilindrului
compactor.

Deschideţi capota şi asiguraţi-vă că pompa de
propulsie este accesibilă.

Pe pompă există două supape de derivaţie (1)
(şuruburi hexagonale), care trebuie răsucite cu trei
ture în sens antiorar pentru a comuta sistemul în
modul de derivaţie.

Modul de derivaţie înseamnă că părţile A şi B ale
pompei sunt conectate în mod liber la partea de
presiune.

Această funcţie permite deplasarea utilajului fără
rotirea arborelui de transmisie.

Porniţi motorul la ralanti.

Aşezaţi maneta de direcţie înainte/înapoi în poziţia
înainte sau înapoi. Dacă maneta se află în poziţia
neutră, frânele din motoarele hidraulice sunt activate.

Vibrocompactorul poate fi acum remorcat şi poate fi
ghidat din volan dacă sistemul de direcţie funcţionează.

Pentru a dezactiva modul de derivaţie, răsuciţi înapoi
supapele de derivaţie (1) cu trei ture în sens orar.

Utilajul nu trebuie deplasat cu o viteză mai
mare de 5 km/h şi pe o distanţă mai mare
de 300 de metri. În caz contrar, există riscul
de deteriorare a transmisiilor. Asiguraţi-vă
că resetaţi supapele de remorcare (prin
răsucirea lor cu trei ture în sens orar) după
remorcare.

Utilajul nu trebuie deplasat cu o viteză mai
mare de 5 km/h şi pe o distanţă mai mare
de 300 de metri. În caz contrar, există riscul
de deteriorare a transmisiilor. Asiguraţi-vă
că resetaţi supapele de remorcare (prin
răsucirea lor cu trei ture în sens orar) după
remorcare.
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Remorcarea pe distanţe scurte atunci când
motorul nu funcţionează.

2
1

Fig. Supapă de eliberare a frânei
  1. Supapă
  2. Braţ pompă

Calaţi roţile pentru a preveni deplasarea cilindrului
compactor atunci când frânele sunt decuplate hidraulic.
Calaţi roţile pentru a preveni deplasarea cilindrului
compactor atunci când frânele sunt decuplate hidraulic.

2

3
Fig. Blocul supapelor
 3. Braţ pompă
 2. Supapă de remorcare

Deschideţi capota şi asiguraţi-vă că pompa de
propulsie este accesibilă.

Pe pompă există două supape de derivaţie (1)
(şuruburi hexagonale), care trebuie răsucite cu trei
ture în sens antiorar pentru a comuta sistemul în
modul de derivaţie.

Modul de derivaţie înseamnă că părţile A şi B ale
pompei sunt conectate în mod liber la partea de
presiune.

Această funcţie permite deplasarea utilajului fără
rotirea arborelui de transmisie.

Pompa de eliberare pentru frâne este localizată în
partea stângă a compartimentului motor.

Pompaţi cu ajutorul braţului (2) până când frânele sunt
eliberate.
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Fig.  Pompă de propulsie
  1. Supapă de derivaţie

1

Pentru a evacua rapid presiunea de eliberare a frânei,
porniţi motorul sau rulaţi-l timp de câteva secunde cu
demarorul.

Pentru o evacuare rapidă atunci când demarorul nu
funcţionează, înşurubaţi supapa de remorcare (3) cu
patru ture în sens antiorar.

Este important să resetaţi supapa de remorcare cu
patru ture în sens orar.

Pentru a dezactiva modul de derivaţie, răsuciţi înapoi
şuruburile hexagonale (1) cu trei ture în sens orar.

Cilindrul compactor poate fi acum remorcat.

Utilajul nu trebuie deplasat cu o viteză mai mare
de 5 km/h şi pe o distanţă mai mare de 300 de
metri. În caz contrar, există riscul de deteriorare
a transmisiilor. Asiguraţi-vă că resetaţi supapele
de remorcare (prin răsucirea lor cu trei ture în
sens orar) după remorcare.

Utilajul nu trebuie deplasat cu o viteză mai mare
de 5 km/h şi pe o distanţă mai mare de 300 de
metri. În caz contrar, există riscul de deteriorare
a transmisiilor. Asiguraţi-vă că resetaţi supapele
de remorcare (prin răsucirea lor cu trei ture în
sens orar) după remorcare.

73



Diverse

ICP224-BR1RO4.pdf 2014-03-21

Remorcarea compactorului cu cilindru
În timpul remorcării/recuperării, vibrocompactorul
trebuie frânat de către vehiculul tractor. În cazul în
care vibrocompactorul nu are frâne trebuie utilizată o
bară de remorcare.

În timpul remorcării/recuperării, vibrocompactorul
trebuie frânat de către vehiculul tractor. În cazul în
care vibrocompactorul nu are frâne trebuie utilizată o
bară de remorcare.

Cilindrul compactor trebuie remorcat încet, cu
max. 5 km/h (2 mile/h) şi doar pe o distanţă
scurtă, maximum 300 m (1.000 picioare).

Cilindrul compactor trebuie remorcat încet, cu
max. 5 km/h (2 mile/h) şi doar pe o distanţă
scurtă, maximum 300 m (1.000 picioare).

Fig. Remorcare

În timpul remorcării/ recuperării unui utilaj, dispozitivul
de tractare trebuie conectat în ambele găuri de
ridicare de pe diagramă.

Forţele de tracţiune trebuie să acţioneze paralel cu
axa longitudinală a maşinii, aşa cum este arătat în
figură. Consultaţi tabelul de mai jos pentru forţa
maximă de tracţiune permisă pentru modelul utilajului.

Model kN lbfModel kN lbf
CP224 324 72,900CP224 324 72,900

Efectuaţi în ordine inversă pregătirile pentru
remorcare efectuate la pompa hidraulică şi/sau
motor.

Efectuaţi în ordine inversă pregătirile pentru
remorcare efectuate la pompa hidraulică şi/sau
motor.

Inel pentru remorcă (opţional)

Fig.  Inel pentru remorcă

Cilindrul compactor poate fi echipat cu un inel pentru
remorcă.

Inelul pentru remorcă nu este destinat pentru utilizarea
în vederea remorcării/tractării. El este conceput doar
pentru remorcarea obiectelor care cântăresc
maximum 4.000 kg.

74



Instrucţiuni de operare  - Cuprins

ICP224-BR1RO4.pdf2014-03-21

Instrucţiuni de operare  - Cuprins

1. Urmaţi INSTRUCŢIUNILE DE SIGURANŢĂ specificate în Manualul de Siguranţă.1. Urmaţi INSTRUCŢIUNILE DE SIGURANŢĂ specificate în Manualul de Siguranţă.

2. Asiguraţi-vă că toate instrucţiunile din secţiunea ÎNTREŢINERE sunt urmate.2. Asiguraţi-vă că toate instrucţiunile din secţiunea ÎNTREŢINERE sunt urmate.

3. Poziţionaţi comutatorul principal pe poziţia Pornit.3. Poziţionaţi comutatorul principal pe poziţia Pornit.

4. Mutaţi maneta de direcţie înainte/înapoi în poziţia „P”.4. Mutaţi maneta de direcţie înainte/înapoi în poziţia „P”.

5. Setaţi Oprirea de urgenţă în poziţia tras. Utilajul porne te întotdeauna în modul
viteză Mare.

5. Setaţi Oprirea de urgenţă în poziţia tras. Utilajul porne te întotdeauna în modul
viteză Mare.

6. Porniţi motorul şi lăsaţi-l să se încălzească.6. Porniţi motorul şi lăsaţi-l să se încălzească.

7. Mutaţi maneta de direcţie înainte/înapoi în poziţia NEUTRU.7. Mutaţi maneta de direcţie înainte/înapoi în poziţia NEUTRU.

8. Operaţi cilindrul compactor. Maneta de direcţie înainte/înapoi asigură direcţia de
deplasare necesară. Folosiţi cu atenţie pedala de acceleraţie.

8. Operaţi cilindrul compactor. Maneta de direcţie înainte/înapoi asigură direcţia de
deplasare necesară. Folosiţi cu atenţie pedala de acceleraţie.

9. Testaţi frânele. Reţineţi că distanţa de frânare este mai lungă atunci când uleiul
hidraulic este rece.

9. Testaţi frânele. Reţineţi că distanţa de frânare este mai lungă atunci când uleiul
hidraulic este rece.

10. Verificaţi dacă pneurile sunt bine stropite când este necesar acest lucru.10. Verificaţi dacă pneurile sunt bine stropite când este necesar acest lucru.

11. ÎN CAZ DE URGENŢĂ:
- Apăsaţi BUTONUL FRÂNA DE URGENŢĂ
- Ţineţi strâns volanul.
- Ţineţi-vă pentru o oprire bruscă.

11. ÎN CAZ DE URGENŢĂ:
- Apăsaţi BUTONUL FRÂNA DE URGENŢĂ
- Ţineţi strâns volanul.
- Ţineţi-vă pentru o oprire bruscă.

12. Atunci când parcaţi:
- Mutaţi maneta de direcţie înainte/înapoi în poziţia „P”.
- Opriţi motorul şi calaţi roţile.

12. Atunci când parcaţi:
- Mutaţi maneta de direcţie înainte/înapoi în poziţia „P”.
- Opriţi motorul şi calaţi roţile.

13. În timpul ridicării: - Consultaţi secţiunea relevantă din Manualul de Utilizare.13. În timpul ridicării: - Consultaţi secţiunea relevantă din Manualul de Utilizare.

14. În timpul remorcării: - Consultaţi secţiunea relevantă din Manualul de Utilizare.14. În timpul remorcării: - Consultaţi secţiunea relevantă din Manualul de Utilizare.

15. În timpul transportului: - Consultaţi secţiunea relevantă din Manualul de Utilizare.15. În timpul transportului: - Consultaţi secţiunea relevantă din Manualul de Utilizare.

16. În timpul recuperării - Consultaţi secţiunea relevantă din Manualul de Utilizare.16. În timpul recuperării - Consultaţi secţiunea relevantă din Manualul de Utilizare.
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Întreţinerea preventivă

Pentru ca utilajul să funcţioneze în mod satisfăcător şi
la costuri cât mai reduse posibil, este necesară
întreţinerea completă.

Secţiunea Întreţinere cuprinde măsurile de întreţinere
perioadică necesare a fi efectuate la utilaj.

Intervalele recomandate de întreţinere sunt stabilite
pornind de la premisa că utilajul este utilizat într-un
mediu normal şi în condiţii de lucru normale.

Inspecţia la recepţie şi la livrare
Utilajul este testat şi reglat înainte de ieşirea din
fabrică.

La sosire, înainte de livrarea la client, se va efectua
inspecţia la livrare în conformitate cu lista de verificare
din documentul de garanţie.

Orice defecţiune survenită în timpul transportului
trebuie raportată imediat societăţii de transport.

Garanţie
Garanţia este valabilă numai în cazul în care inspecţia
la livrare stipulată precum şi inspecţia separată de
service au fost efectuate în conformitate cu
documentul de garanţie, şi atunci când utilajul a fost
înregistrat pentru a porni în garanţie.

Garanţia nu este valabilă dacă utilajul a fost deteriorat
din cauza lucrărilor incorecte de service, din cauza
utilizării incorecte, din cauza utilizării altor tipuri de
lubrifianţi şi de lichide hidraulice decât cele specificate
în manual sau în cazul în care au fost efectuate alte
modificări fără autorizaţie.
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Întreţinere - Lubrifianţi şi simboluri

Utilizaţi întotdeauna lubrifianţi de calitate
superioară şi cantităţile recomandate . O
cantitate prea mare de vaselină sau ulei poate
produce supraîncălzire ceea ce duce la o uzură
puternică.

Utilizaţi întotdeauna lubrifianţi de calitate
superioară şi cantităţile recomandate . O
cantitate prea mare de vaselină sau ulei poate
produce supraîncălzire ceea ce duce la o uzură
puternică.

DYNAPACDYNAPAC
ULEI DE MOTOR Temperatura aerului -15°C -

+50°C (5°F-122°F)
Shell Rimula Super
15W/40, API CH-4 sau
echivalent.

Motor AtlasCopco 100
P/N 5580020624 (5 litri)

ULEI DE MOTOR Temperatura aerului -15°C -
+50°C (5°F-122°F)

Shell Rimula Super
15W/40, API CH-4 sau
echivalent.

Motor AtlasCopco 100
P/N 5580020624 (5 litri)

ULEI HIDRAULIC Temperatura aerului
-15°C-+40°C (5°F-104°F)

Shell Tellus TX68 sau
echivalent.

AtlasCopco Hidraulic 300
P/N 9106230330 (20 litri)

ULEI HIDRAULIC Temperatura aerului
-15°C-+40°C (5°F-104°F)

Shell Tellus TX68 sau
echivalent.

AtlasCopco Hidraulic 300
P/N 9106230330 (20 litri)

Temperatura aerului peste 
+40°C (104°F)

Shell Tellus T100 sau
echivalent.

Temperatura aerului peste 
+40°C (104°F)

Shell Tellus T100 sau
echivalent.

ULEI HIDRAULIC
BIOLOGIC, PANOLIN

Când părăseşte fabrica, maşina
poate fi umplută cu ulei
degradabil biologic. Acelaşi tip
de ulei trebuie utilizat şi pentru
schimbare sau completare.

PANOLIN HLP Synth 46
(www.panolin.com)

ULEI HIDRAULIC
BIOLOGIC, PANOLIN

Când părăseşte fabrica, maşina
poate fi umplută cu ulei
degradabil biologic. Acelaşi tip
de ulei trebuie utilizat şi pentru
schimbare sau completare.

PANOLIN HLP Synth 46
(www.panolin.com)

VASELINĂ Shell Retinax LX2 sau
echivalent.

Dynapac Roller Grease
(0.4kg),
P/N 4812030095

VASELINĂ Shell Retinax LX2 sau
echivalent.

Dynapac Roller Grease
(0.4kg),
P/N 4812030095

COMBUSTIBIL A se vedea manualul motorului. - -COMBUSTIBIL A se vedea manualul motorului. - -

AGENT DE RĂCIRE Protecţie antigel până la -37°C
(-34.6°F).

GlycoShell sau
echivalent, (amestecat
50/50 cu apă).

AGENT DE RĂCIRE Protecţie antigel până la -37°C
(-34.6°F).

GlycoShell sau
echivalent, (amestecat
50/50 cu apă).

În cazul utilizării în zone cu temperaturi extrem
de ridicate sau extrem de scăzute este
necesară utilizarea altor tipuri de combustibili şi
lubrifianţi. A se vedea capitolul ‘Instrucţiuni
speciale’ sau consultaţi Dynapac.

În cazul utilizării în zone cu temperaturi extrem
de ridicate sau extrem de scăzute este
necesară utilizarea altor tipuri de combustibili şi
lubrifianţi. A se vedea capitolul ‘Instrucţiuni
speciale’ sau consultaţi Dynapac.
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Simboluri referitoare la întreţinere

Motor, nivel ulei Filtru de aerMotor, nivel ulei Filtru de aer

Motor, filtru ulei BaterieMotor, filtru ulei Baterie

Rezervor de lichid hidraulic, nivel AspersorRezervor de lichid hidraulic, nivel Aspersor

Ulei hidraulic, filtru Apă aspersorUlei hidraulic, filtru Apă aspersor

Ulei lubrifiant ReciclareUlei lubrifiant Reciclare

Nivel lichid de răcire Filtru combustibilNivel lichid de răcire Filtru combustibil

Presiune aer Transmisie, nivel uleiPresiune aer Transmisie, nivel ulei

AspersorAspersor

80



Întreţinere -  Program de întreţinere

ICP224-BR1RO4.pdf2014-03-21

Întreţinere -  Program de întreţinere

Puncte de service şi întreţinere
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Fig. Puncte de service şi întreţinere
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1. Ulei motor 8. Lichid de răcire hidraulic 15. Rulment scaun1. Ulei motor 8. Lichid de răcire hidraulic 15. Rulment scaun
2. Filtru de ulei 9. Lichid de răcire 16. Baterie2. Filtru de ulei 9. Lichid de răcire 16. Baterie
3. Filtru combustibil 10. Filtru de aer 17. Cabină, filtru de aer3. Filtru combustibil 10. Filtru de aer 17. Cabină, filtru de aer
4. Filtru hidraulic 11. Realimentare 18. Cabină, aer condiţionat4. Filtru hidraulic 11. Realimentare 18. Cabină, aer condiţionat
5. Nivelul lichidului hidraulic 12. Raclete 19. Dispozitiv de tăiere a muchiilor5. Nivelul lichidului hidraulic 12. Raclete 19. Dispozitiv de tăiere a muchiilor
6. Alimentare lichid hidraulic 13. Rezervor de apă, umplere 20. Rulment pivot inferior6. Alimentare lichid hidraulic 13. Rezervor de apă, umplere 20. Rulment pivot inferior
7. Capac rezervor hidraulic 14. Sistem stropire 21. Rulment pivot superior7. Capac rezervor hidraulic 14. Sistem stropire 21. Rulment pivot superior

22. Rulment pivot22. Rulment pivot
23. Angrenaj roată23. Angrenaj roată

Generalităţi
Întreţinerea periodică trebuie efectuată după numărul
de ore specificat. Utilizaţi intervalele zilnice,
săptămânale etc. atunci când nu poate fi utilizat
numărul de ore.
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Îndepărtaţi toate impurităţile înainte de a
alimenta, la verificarea uleiurilor şi a
combustibilului şi atunci când efectuaţi
operaţiuni de lubrifiere cu ulei sau vaselină.

Îndepărtaţi toate impurităţile înainte de a
alimenta, la verificarea uleiurilor şi a
combustibilului şi atunci când efectuaţi
operaţiuni de lubrifiere cu ulei sau vaselină.

A se respecta de asemenea instrucţiunile
producătorului cuprinse în manualul motorului.
A se respecta de asemenea instrucţiunile
producătorului cuprinse în manualul motorului.

La fiecare 10 ore de funcţionare (zilnic)
Consultaţi cuprinsul pentru a găsi pagina la care se
află secţiunea amintită !

Poziţiile
din
figură

Acţiune ComentariuPoziţiile
din
figură

Acţiune Comentariu

Înainte de prima pornire în ziua respectivăÎnainte de prima pornire în ziua respectivă
2 Verificaţi nivelul uleiului din motor A se vedea manualul

motorului
2 Verificaţi nivelul uleiului din motor A se vedea manualul

motorului
9 Verificaţi nivelul lichidului de răcire motor9 Verificaţi nivelul lichidului de răcire motor
6 Verificaţi nivelul rezervorului hidraulic6 Verificaţi nivelul rezervorului hidraulic
11 Realimentaţi11 Realimentaţi
13 Umpleţi rezervoarele de apă13 Umpleţi rezervoarele de apă
14 Verificaţi sistemul stropitor14 Verificaţi sistemul stropitor
12 Verificaţi reglajul racletei12 Verificaţi reglajul racletei

După PRIMELE 50 de ore de funcţionare
Consultaţi cuprinsul pentru a găsi pagina la care se
află secţiunea amintită !

Poziţiile
din
figură

Acţiune ComentariuPoziţiile
din
figură

Acţiune Comentariu

1, 2 Schimbaţi uleiul de motor şi filtrul de ulei A se vedea manualul
motorului

1, 2 Schimbaţi uleiul de motor şi filtrul de ulei A se vedea manualul
motorului

3 Schimbaţi filtrul de combustibil A se vedea manualul
motorului

3 Schimbaţi filtrul de combustibil A se vedea manualul
motorului

4 Schimbaţi filtrul lichidului hidraulic Consultaţi 1000h.4 Schimbaţi filtrul lichidului hidraulic Consultaţi 1000h.
20 Lubrifiaţi rulmentul pivotului inferior20 Lubrifiaţi rulmentul pivotului inferior
21 Lubrifiaţi rulmentul pivotului superior21 Lubrifiaţi rulmentul pivotului superior
23 Schimbaţi uleiul din angrenajul roţii23 Schimbaţi uleiul din angrenajul roţii

82



Întreţinere -  Program de întreţinere

ICP224-BR1RO4.pdf2014-03-21

La fiecare 50 ore de funcţionare (săptămânal)
Consultaţi cuprinsul pentru a găsi pagina la care se
află secţiunea amintită !

Poziţiile
din
figură

Acţiune ComentariuPoziţiile
din
figură

Acţiune Comentariu

Verificaţi sistemul de admisie a aeruluiVerificaţi sistemul de admisie a aerului
Verificaţi presiunea pneurilorVerificaţi presiunea pneurilor
Strângeţi din nou prezoaneleStrângeţi din nou prezoanele

10 Inspectaţi/ curăţaţi elementul din filtrul de aer Înlocuiţi dacă este nevoie10 Inspectaţi/ curăţaţi elementul din filtrul de aer Înlocuiţi dacă este nevoie
3 Drenare prefiltru combustibil3 Drenare prefiltru combustibil
22,23 Verificaţi sistemul de condiţionare a aerului Opţional22,23 Verificaţi sistemul de condiţionare a aerului Opţional

Inspectaţi/lubrifiaţi dispozitivul de tăiere a muchiilor OpţionalInspectaţi/lubrifiaţi dispozitivul de tăiere a muchiilor Opţional
20 Lubrifiaţi rulmentul pivotului inferior20 Lubrifiaţi rulmentul pivotului inferior
21 Lubrifiaţi rulmentul pivotului superior21 Lubrifiaţi rulmentul pivotului superior

La fiecare 250 ore de funcţionare (lunar)
Consultaţi cuprinsul pentru a găsi pagina la care se
află secţiunea amintită !

Poziţiile
din
figură

Acţiune ComentariuPoziţiile
din
figură

Acţiune Comentariu

1,2 Schimbaţi uleiul şi filtrul de ulei al motorului diesel Consultaţi manualul motorului1,2 Schimbaţi uleiul şi filtrul de ulei al motorului diesel Consultaţi manualul motorului
8 Curăţaţi radiatorul pentru ulei hidraulic/apă Sau la nevoie8 Curăţaţi radiatorul pentru ulei hidraulic/apă Sau la nevoie
22,23 Verificaţi CA Opţional22,23 Verificaţi CA Opţional

Verificaţi starea bateriei.Verificaţi starea bateriei.
Lubrifiaţi rulmenţii pivoţilor şi rulmenţii articulaţiilorLubrifiaţi rulmenţii pivoţilor şi rulmenţii articulaţiilor

20 Lubrifiaţi rulmentul pivotului inferior20 Lubrifiaţi rulmentul pivotului inferior
21 Lubrifiaţi rulmentul pivotului superior21 Lubrifiaţi rulmentul pivotului superior
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La fiecare 500 ore de funcţionare (la fiecare trei
luni)
Consultaţi cuprinsul pentru a găsi pagina la care se
află secţiunea amintită !

Poziţiile
din
figură

Acţiune ComentariuPoziţiile
din
figură

Acţiune Comentariu

3 Schimbaţi filtrul de combustibil A se vedea manualul
motorului

3 Schimbaţi filtrul de combustibil A se vedea manualul
motorului

3 Schimbaţi prefiltrul de combustibil3 Schimbaţi prefiltrul de combustibil
19 Verificaţi articulaţiile cu bolţuri19 Verificaţi articulaţiile cu bolţuri
7 Verificaţi capacul/aerisitorul de la rezervorul hidraulic7 Verificaţi capacul/aerisitorul de la rezervorul hidraulic
15 Gresaţi rulmentul scaunului15 Gresaţi rulmentul scaunului
20 Lubrifiaţi rulmentul pivotului inferior20 Lubrifiaţi rulmentul pivotului inferior
21 Lubrifiaţi rulmentul pivotului superior21 Lubrifiaţi rulmentul pivotului superior
22 Lubrifiaţi rulmentul pivotului22 Lubrifiaţi rulmentul pivotului

La fiecare 1000 ore de funcţionare (la fiecare
şase luni)
Consultaţi cuprinsul pentru a găsi pagina la care se
află secţiunea amintită !

Poziţiile
din
figură

Acţiune ComentariuPoziţiile
din
figură

Acţiune Comentariu

Verificaţi jocurile la supapele motorului A se vedea manualul
motorului

Verificaţi jocurile la supapele motorului A se vedea manualul
motorului

Verificaţi sistemul de transmisie pe curea al motorului A se vedea manualul
motorului

Verificaţi sistemul de transmisie pe curea al motorului A se vedea manualul
motorului

10 Înlocuiţi filtrul principal de aer şi filtrul de rezervă.10 Înlocuiţi filtrul principal de aer şi filtrul de rezervă.
4 Schimbaţi filtrul lichidului hidraulic4 Schimbaţi filtrul lichidului hidraulic
17 Înlocuiţi filtrul de aer proaspăt din cabină17 Înlocuiţi filtrul de aer proaspăt din cabină
20 Lubrifiaţi rulmentul pivotului inferior20 Lubrifiaţi rulmentul pivotului inferior
21 Lubrifiaţi rulmentul pivotului superior21 Lubrifiaţi rulmentul pivotului superior
23 Schimbaţi uleiul din angrenajul roţii23 Schimbaţi uleiul din angrenajul roţii
23 Verificaţi nivelul uleiului din angrenajul roţii23 Verificaţi nivelul uleiului din angrenajul roţii
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La fiecare 2000 ore de funcţionare (anual)
Consultaţi cuprinsul pentru a găsi pagina la care se
află secţiunea amintită !

Poziţiile
din
figură

Acţiune ComentariuPoziţiile
din
figură

Acţiune Comentariu

6 Schimbaţi lichidul hidraulic6 Schimbaţi lichidul hidraulic
11 Drenaţi şi curăţaţi rezervorul de combustibil11 Drenaţi şi curăţaţi rezervorul de combustibil
13 Goliţi şi curăţaţi rezervorul de apă13 Goliţi şi curăţaţi rezervorul de apă
17 Verificaţi starea rulmenţilor pivoţilor17 Verificaţi starea rulmenţilor pivoţilor

Efectuaţi revizia sistemului de aer condiţionat OpţionalEfectuaţi revizia sistemului de aer condiţionat Opţional
Înlocuiţi lichidul de răcire Consultaţi manualul motoruluiÎnlocuiţi lichidul de răcire Consultaţi manualul motorului

20 Lubrifiaţi rulmentul pivotului inferior20 Lubrifiaţi rulmentul pivotului inferior
21 Lubrifiaţi rulmentul pivotului superior21 Lubrifiaţi rulmentul pivotului superior
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Întreţinere, 10h

Parcaţi cilindrul compactor pe o suprafaţă plană.
Când efectuaţi verificări şi reglaje la cilindrul
compactor, opriţi motorul şi asiguraţi-vă că maneta
de direcţie înainte/înapoi se află în poziţia „P”.

Parcaţi cilindrul compactor pe o suprafaţă plană.
Când efectuaţi verificări şi reglaje la cilindrul
compactor, opriţi motorul şi asiguraţi-vă că maneta
de direcţie înainte/înapoi se află în poziţia „P”.

În cazul în care motorul funcţionează într-un spaţiu
interior, asiguraţi-vă că există o bună ventilaţie
(extragerea aerului). Risc de intoxicaţie cu monoxid
de carbon.

În cazul în care motorul funcţionează într-un spaţiu
interior, asiguraţi-vă că există o bună ventilaţie
(extragerea aerului). Risc de intoxicaţie cu monoxid
de carbon.

Motor diesel Verificare nivel ulei

2

Fig. Compartiment motor
     1. Jojă
     2. Buşon alimentare ulei

1

Joja este accesibilă sub capotă.
Atenţie să nu atingeţi nicio piesă fierbinte a motorului
sau radiatorului atunci câd scoateţi joja. Există riscul
de ardere.

Atenţie să nu atingeţi nicio piesă fierbinte a motorului
sau radiatorului atunci câd scoateţi joja. Există riscul
de ardere.

Joja este localizată jos, în partea stângă a motorului.

Scoateţi joja (1) şi verificaţi ca nivelul de ulei să fie
între marcajul inferior şi cel superior.

Pentru detalii suplimentare, citiţi manualul de
instrucţiuni pentru motor.
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Nivelul lichidului de răcire -  Verificare

3
4 1

2

Fig. Vas de expansiune
1. Buşon de umplere
2. Marcaj de nivel
3. Placă de protecţie
4. Şurub

Vasul de expansiune se află la mijloc, între platforma
operatorului şi compartimentul motorului. Umplerea se
efectuează pe la capacul negru dintre platforma
operatorului şi capotă.

Pentru a avea acces la vasul de expansiune, trebuie
să demontaţi placa de protecţie (3) prin cele două
şuruburi (4).

Verificaţi dacă nivelul lichidului de răcire se situează
între marcajele minim şi maxim (2).

Fiţi foarte atenţi atunci când buşonul trebuie deschis
cu motorul fierbinte. Purtaţi mănuşi şi ochelari de
protecţie.

Fiţi foarte atenţi atunci când buşonul trebuie deschis
cu motorul fierbinte. Purtaţi mănuşi şi ochelari de
protecţie.

Alimentaţi cu un amestec de 50% apă şi 50% antigel.
Vezi instrucţiunile de lubrifiere din acest manual şi din
manualul motorului.

Spălaţi sistemul o dată la doi ani şi schimbaţi
lichidul de răcire. Verificaţi, de asemenea, ca
aerul să circule liber prin rezervor.

Spălaţi sistemul o dată la doi ani şi schimbaţi
lichidul de răcire. Verificaţi, de asemenea, ca
aerul să circule liber prin rezervor.

Nivelul lichidului de frână - Verificare

21
Fig. Rezervor de lichid de frână
1. Rezervor de lichid de frână
2. Buşon de umplere

Verificaţi zilnic dacă nivelul lichidului se află între
semnele maxim şi minim.

Deschideţi rezervorul, care se află sub un capac de
plastic în partea dreaptă a coloanei de direcţie.

Dacă nivelul este sub semnul minim, completaţi cu ulei
hidraulic până la semnul maxim de pe rezervor.

88



Întreţinere, 10h

ICP224-BR1RO4.pdf2014-03-21

Rezervorul de combustibil - Realimentare

Fig. Rezervor combustibil
     1. Buşon rezervor
     2. Conductă alimentare

1

2

Nu alimentaţi niciodată cu motorul pornit. Nu fumaţi
şi evitaţi vărsarea de combustibil.
Nu alimentaţi niciodată cu motorul pornit. Nu fumaţi
şi evitaţi vărsarea de combustibil.

Conducta de umplere şi buşonul rezervorului se află în
spatele platformei operatorului, în partea stângă a
şasiului.

Alimentaţi în fiecare zi înainte de începerea lucrului
sau umpleţi rezervorul la sfârşitul zilei de lucru.
Deşurubaţi buşonul blocabil al rezervorului (1) şi
umpleţi cu combustibil până la muchia inferioară a
conductei de alimentare.

Rezervorul are o capacitate de 230 litri (229,77 l) de
combustibil. Consultaţi manualul motorului pentru
informaţii privind calitatea motorinei.

Rezervorul hidraulic - verificarea nivelului de ulei

2

Figura.  Rezervorul hidraulic
     1. Vizor ulei
     2. Capac de umplere

1

Conducta de umplere şi vizorul se află în partea
stângă a capacului ventilatorului din compartimentul
motorului.

Plasaţi vibrocompactorul pe o suprafaţă plană şi
verificaţi ca nivelul de ulei din ochiul de vizitare (1) să
se situeze între marcajele max. şi min. Dacă nivelul
este prea scăzut, completaţi cu uleiul hidraulic
menţionat în specificaţiile referitoare la lubrifianţi.
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Rezervor de apă, Umplere Std

Fig.  Rezervor de apă
     1. Buşon rezervor

1
Există două buşoane de umplere în partea superioară
a rezervorului.

Deşurubaţi buşonul rezervorului (1) şi umpleţi
cu apă curată. Nu îndepărtaţi sita (2).
Deşurubaţi buşonul rezervorului (1) şi umpleţi
cu apă curată. Nu îndepărtaţi sita (2).

Umpleţi rezervorul de apă; acesta are capacitatea de
900 litri (238 galoane).

Numai aditiv: O cantitate mică de antigel ecologic.Numai aditiv: O cantitate mică de antigel ecologic.

Curăţarea filtrului normal

2

3

Fig. Sistem de pompare, şasiu faţă
dreapta
     1. Filtru cu granule
     2. Robinet de blocare
     3. Robinet de evacuare, filtru
     4. Pompă de apă
     5. Robinet de evacuare

1

4

5

Pentru a curăţa filtrul normal(1) deschideţi robinetul de
evacuare (3) de pe filtru şi permiteţi evacuarea
impurităţilor.

Dacă este necesar închideţi robinetul (2) şi curăţaţi
filtrul şi carcasa filtrului. Verificaţi ca garnitura de
cauciuc din carcasa filtrului să fie intactă.

După inspectare şi curăţare, resetaţi şi porniţi sistemul
pentru a verifica funcţionarea corectă.

Sub rezervorul de apă, în partea stângă faţă a
şasiului, se află un robinet de evacuare (5). Acesta
poate fi utilizat pentru a goli rezervorul şi sistemul de
pompare.

O pompă suplimentară (6) poate fi instalată în cazul în
care pompa de apă standard se opreşte. Consultaţi
secţiunea pentru stropirea de urgenţă.

Pentru a goli întreg sistemul de aspersoare, consultaţi
secţiunea privind sistemul de stropire - scurgere,
2,000 h.
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Sistemul de aspersoare
Curăţarea duzelor aspersoarelor

2

Figura.  Duză
     1. Manşon, duză, filtru
     2. Garnitură

1 Demontaţi manual duza blocată.

Suflaţi duza şi filtrul fin (1) cu aer comprimat. Alternativ
montaţi piese de schimb şi curăţaţi piesele blocate mai
târziu.
Duză Culoare Ø (mm) l/min

(2.0 bar)
gal/min
(40 psi)

Duză Culoare Ø (mm) l/min
(2.0 bar)

gal/min
(40 psi)

Standard galben 0.8 0.63 0.20Standard galben 0.8 0.63 0.20

Opţiune albastru 1.0 1.00 0.31Opţiune albastru 1.0 1.00 0.31

Opţiune roşu 1.2 1.25 0.39Opţiune roşu 1.2 1.25 0.39

Opţiune maro 1.3 1.63 0.50Opţiune maro 1.3 1.63 0.50

După inspectarea şi efectuarea curăţirii necesare,
porniţi sistemul şi verificaţi dacă funcţionează.

Purtaţi ochelari de protecţie în timp ce lucraţi cu aer
comprimat.
Purtaţi ochelari de protecţie în timp ce lucraţi cu aer
comprimat.

Sistem de aspersoare - Verificare

Fig.  Rampa roţilor
     1. Rezervor de apă
     2. Duză aspersor

1

2

Umpleţi rezervorul cu emulsie, de ex. apă amestecată
cu fluid de separare 2%. Verificaţi ca duzele
aspersorului (2) să nu fie blocate, iar dacă este
necesar, curăţaţi duzele şi filtrul. Pentru instrucţiuni
detaliate, consultaţi Sistemul de aspersoare, Verificare
- Curăţare.

Inspectaţi suprafeţele de rulare ale pneurilor din
când în când pentru a vă asigura că nu s-a prins
asfalt de acestea. Acest lucru se poate întâmpla
înainte de încălzirea pneurilor.

Inspectaţi suprafeţele de rulare ale pneurilor din
când în când pentru a vă asigura că nu s-a prins
asfalt de acestea. Acest lucru se poate întâmpla
înainte de încălzirea pneurilor.

Lichidele care sunt inflamabile sau care dăunează
mediului nu trebuie folosite în rezervorul de emulsie.
Lichidele care sunt inflamabile sau care dăunează
mediului nu trebuie folosite în rezervorul de emulsie.
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Sistem de aspersoare - Risc de îngheţ

Fig. Pompă aspersor
  1. Supapă
  2. Furtun
  3. Filtru cu granule
  4. Supapă

4

1

3

2

Măsuri preventive în cazul unui risc de îngheţ.

Golirea sistemului.
• Închideţi supapa (1)

• Îndepărtaţi furtunul (2)

• Deschideţi filtrul cu granule (3)

• Slăbiţi admisia pompei deplasând clema de plastic spre
stânga şi trăgând adaptorul de plastic alb din carcasa
pompei.

• Deschideţi supapele de la capetele (4) ale conductelor
aspersorului.

• Lăsaţi lichidul să se scurgă şi rulaţi pompa aspersorului
timp de aproximativ 10 secunde.

Protecţia împotriva îngheţului
De asemenea, protecţia împotriva îngheţului poate fi
realizată prin conectarea unui rezervor separat, după
divizarea furtunului, cu apă amestecată cu glicol şi
introducerea în sistem a circa 2 litri.
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Raclete pentru roţi
Comandă

3

1-2 mmFig. Raclete pentru pneuri
  1. Lamele racletelor
  2. Cârlig de blocare
  3. Şurub de reglare

2

1

Verificaţi ca pneurile şi racletele să fie uzate uniform.

În cazul unei uzuri neuniforme a racletei, slăbiţi
şurubul de reglare (3) din spatele suportului racletei.

Trageţi în jos lama racletei (1) astfel încât să se
sprijine pe pneu.

Strângeţi şuruburile (3) din nou după reglare.

2

Fig. Raclete pentru pneuri
1. Lamele racletelor
2. Cârlig de blocare

1

În timpul transportului, racletele trebuie să fie
îndepărtate de pneuri.

Ridicaţi lamele racletelor (1) şi asiguraţi-vă că sunt
blocate în poziţia ridicată cu ajutorul cârligelor de
blocare (2).

Pentru a coborî racletele, ridicaţi uşor racleta în timp
ce apăsaţi cârligul de blocare.

1

2

3 4

Fig. Raclete
1. Ştift
2. Agrafă
3. Cârlig de blocare
4. Suportul racletei

Demontarea racletelor

Racletele pot fi demontate cu uşurinţă pentru curăţare
şi verificare.

Mai întâi fixaţi racleta în cârligul de blocare (3), aflat pe
suportul racletei (4), pentru a preveni căderea la sol a
racletei.

Eliberaţi ştiftul (1) de pe axa de prindere prin
scoaterea agrafelor (2) de pe fiecare parte a ştiftului.
Apucaţi axa de prindere şi trageţi-o afară.

La montarea după verificare etc., racleta trebuie fixată
mai întâi în cârligul de blocare înainte de a aşeza axa
de prindere în poziţie.

Montaţi ştiftul (1) şi asiguraţi-vă că acesta este bine
fixat cu agrafele (2).
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Întreţinere - 50h

Parcaţi cilindrul compactor pe o suprafaţă plană.
Când efectuaţi verificări şi reglaje la cilindrul
compactor, opriţi motorul şi asiguraţi-vă că maneta
de direcţie înainte/înapoi se află în poziţia „P”.

Parcaţi cilindrul compactor pe o suprafaţă plană.
Când efectuaţi verificări şi reglaje la cilindrul
compactor, opriţi motorul şi asiguraţi-vă că maneta
de direcţie înainte/înapoi se află în poziţia „P”.

În cazul în care motorul funcţionează într-un spaţiu
interior, asiguraţi-vă că există o bună ventilaţie
(extragerea aerului). Risc de intoxicaţie cu monoxid
de carbon.

În cazul în care motorul funcţionează într-un spaţiu
interior, asiguraţi-vă că există o bună ventilaţie
(extragerea aerului). Risc de intoxicaţie cu monoxid
de carbon.

Filtrul de aer
Verificarea - Schimbarea filtrului de aer principal

Înlocuiţi filtrul principal al filtrului de aer dacă
lampa de avertizare de pe tabloul de comandă se
aprinde atunci când motorul funcţionează la
turaţie maximă.

Înlocuiţi filtrul principal al filtrului de aer dacă
lampa de avertizare de pe tabloul de comandă se
aprinde atunci când motorul funcţionează la
turaţie maximă.

3

6 4 5

2

Fig. Filtrul de aer
     1. Cleme
     2. Capac
     3. Filtru principal
     4. Filtru de rezervă
     5. Carcasă filtru
     6. Supapă de praf

1

Eliberaţi cele clemele (1), scoateţi capacul (2) şi trageţi
afară filtrul principal (3).

Nu îndepărtaţi filtrul de rezervă (4).

Curăţaţi filtrul de aer dacă este necesar. Consultaţi
secţiunea Filtru de aer - Curăţare.

Când înlocuiţi filtrul principal (3), introduceţi un filtru
nou şi remontaţi filtrul de aer parcurgând etapele în
ordine inversă.

Verificaţi starea supapei de praf (6); înlocuiţi-o dacă
este necesar.

Când remontaţi capacul, aveţi grijă ca supapa de praf
să fie orientată în jos.
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Filtrul de rezervă -  Schimbare

Fig. Filtrul de aer
     1. Filtrul de rezervă

1 Schimbaţi filtrul de rezervă cu un nou filtru după
fiecare a treia înlocuire a filtrului principal.

Pentru a schimba filtrul de rezervă (1) trageţi filtrul
vechi din suport, inseraţi un filtru nou şi asamblaţi filtrul
de aer în ordinea inversă.

Curăţaţi filtrul de aer dacă este necesar. Consultaţi
secţiunea Filtru de aer - Curăţare.

Filtru de aer
- Curăţare
Ştergeţi interiorul carcasei (2) şi carcasa filtrului (5). A
se vedea ilustraţia anterioară.

Ştergeţi ambele părţi ale ţevii de
evacuare.

Marginea externă a
ţevii de evacuare.

Marginea internă a
ţevii de evacuare.

Ştergeţi, de asemenea, ambele suprafeţe ale ţevii de
evacuare; consultaţi figura alăturată.

Verificaţi dacă bridele furtunurilor între carcasa
filtrului şi furtunul de admisie sunt strânse şi dacă
furtunurile sunt intacte. Inspectaţi întreg sistemul
de furtunuri, şi traseul acestora până la motor.

Verificaţi dacă bridele furtunurilor între carcasa
filtrului şi furtunul de admisie sunt strânse şi dacă
furtunurile sunt intacte. Inspectaţi întreg sistemul
de furtunuri, şi traseul acestora până la motor.
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Filtru de combustibil - Drenaj

Figura.  Filtru de combustibil
1. Buşon de drenaj
2. Pompă manuală

12

Deşurubaţi buşonul de drenaj (1) din partea inferioară
a filtrului de combustibil.

Cu ajutorul unei pompe secundare manuale,
asiguraţi-vă că sunt eliminate toate sedimentele.
Consultaţi manualul de service Cummins.

Strângeţi buşonul de drenaj în momentul în care
începe să curgă combustibil curat.

Introduceţi într-un recipient adecvat şi predaţi la
staţia de eliminare ecologică a deşeurilor.
Introduceţi într-un recipient adecvat şi predaţi la
staţia de eliminare ecologică a deşeurilor.
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Aer condiţionat (opţional)
- inspecţie

Parcaţi cilindrul compactor pe o suprafaţă plană, calaţi
roţile şi setaţi maneta de direcţie înainte/înapoi în
poziţia „P”.

Parcaţi cilindrul compactor pe o suprafaţă plană, calaţi
roţile şi setaţi maneta de direcţie înainte/înapoi în
poziţia „P”.

Fig. Filtru de uscare
     1. Vizor
     2. Suport filtru

1
2

Atunci când unitatea este în funcţiune, verificaţi
utilizând ochiul de vizitare(1) dacă nu există bule
vizibile în filtrul de uscare.

Asiguraţi-vă că maneta de direcţie înainte/înapoi se
află întotdeauna în poziţia „P”.
Asiguraţi-vă că maneta de direcţie înainte/înapoi se
află întotdeauna în poziţia „P”.

Filtrul este localizat în partea superioară a părţii din
spate a acoperişului cabinei. Dacă prin ochiul de
vizitare se văd bule, înseamnă că nivelul lichidului de
răcire este prea scăzut. Opriţi unitatea pentru a evita
deteriorarea. Umpleţi cu lichid de răcire.

Aer condiţionat (opţional)
- Curăţare

Fig. Cabină
     1. Element condensator

1

Dacă se înregistrează o reducere semnificativă a
capacităţii de răcire, curăţaţi elementul condensator
(1) de pe muchia din spate a acoperişului cabinei.
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Pneuri - Presiunea pneurilor

Fig. Roţi exterioare
 1. Ventil

1

Verificaţi presiunea pneurilor cu un manometru.

 Asiguraţi-vă că pneurile au aceeaşi presiune.

Presiunea recomandată: Consultaţi Specificaţiile
tehnice.

Figura prezintă poziţia ventilului la pneurile exterioare.

Fig. Roţi interioare
 1. Ventil

1

Figura prezintă poziţia ventilului la pneurile interioare.
Verificaţi Manualul de siguranţă care însoţeşte cilindrul
compactor înainte de a umple pneurile cu aer.
Verificaţi Manualul de siguranţă care însoţeşte cilindrul
compactor înainte de a umple pneurile cu aer.
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Rulmentul pivotului superior/inferior - Lubrifiere

Fig.  Rulmentul pivotului
     1. Niplu de lubrifiere x1, rulment pivot
superior
     2. Niplu de lubrifiere x1, rulment pivot
inferior

1

1 Lubrifiaţi niplul (1) de pe rulmentul pivotului superior şi
niplul (2) de pe rulmentul pivotului inferior cu cinci
cicluri de pompare de la pistolul de gresare acţionat
manual.

Utilizaţi vaselină conform specificaţiilor pentru
lubrifianţi.

Angrenajul roţii - Schimbarea uleiului

Fig. Angrenajul roţii
 1. Buşon de golire
 2. Buşon de umplere

2

1

Aveţi deosebită grijă atunci când goliţi uleiul. Purtaţi
mănuşi şi ochelari de protecţie.
Aveţi deosebită grijă atunci când goliţi uleiul. Purtaţi
mănuşi şi ochelari de protecţie.

Poziţionaţi vibrocompactorul astfel încât buşonul de
evacuare (1), buşonul cel mare, se află în punctul
inferior al cursei de rotaţie.

Amplasaţi o tavă de colectare care să aibă o
capacitate de cel puţin 20 litri (5,3 galoane) sub
buşonul de golire.

Deşurubaţi buşonul de golire (1) şi buşonul de
umplere (2) pentru a evacua aerul. Lăsaţi uleiul să se
scurgă şi montaţi buşonul la loc.

Transportaţi uleiul evacuat la o staţie de colectare
ecologică.
Transportaţi uleiul evacuat la o staţie de colectare
ecologică.
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Angrenajul roţii - Completarea cu ulei

Fig. Completarea cu ulei - angrenajul roţii
     2. Buşon de umplere
     3. Buşon de nivel

2
Deplasaţi utilajul astfel încât gaura de umplere să fie
corect poziţionată. Gaura trebuie să se afle în poziţie
orizontală pentru a facilita umplerea.

Deşurubaţi buşonul de umplere (2). Deşurubaţi şi
buşonul de nivel (3) pentru a evacua aerul. Uleiul este
introdus numai dinspre exteriorul angrenajelor.

1
Fig. Angrenajul roţii

2

Completaţi cu aproximativ 8 l (8,5 qts) de ulei nou.
Utilizaţi ulei de transmisie, consultaţi specificaţiile
referitoare la lubrifianţi.

Deplasaţi utilajul astfel încât buşonul de nivel (3) să fie
în poziţie orizontală.

Asiguraţi-vă că nivelul uleiului atinge muchia de jos a
orificiului buşonului.

Curăţaţi şi montaţi buşoanele la loc.

Angrenajul roţii - Verificarea nivelului uleiului

Fig. Verificarea nivelului - angrenajul roţii
     2. Buşon de umplere
     3. Buşon de nivel

1

2

Deplasaţi utilajul astfel încât buşonul de nivel (3) să fie
în poziţie orizontală.

Ştergeţi zona din jurul buşonului de nivel (3) şi apoi
desfaceţi buşonul.

Asiguraţi-vă că nivelul uleiului atinge muchia de jos a
orificiului buşonului.

Completaţi cu ulei la nivelul corect atunci când nivelul
este prea jos. Utilizaţi ulei de transmisie, a se vedea
specificaţiile referitoare la lubrifianţi.

Curăţaţi şi montaţi buşoanele la loc.
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Întreţinere - 250h

Parcaţi cilindrul compactor pe o suprafaţă plană.
Când efectuaţi verificări şi reglaje la cilindrul
compactor, opriţi motorul şi asiguraţi-vă că maneta
de direcţie înainte/înapoi se află în poziţia „P”.

Parcaţi cilindrul compactor pe o suprafaţă plană.
Când efectuaţi verificări şi reglaje la cilindrul
compactor, opriţi motorul şi asiguraţi-vă că maneta
de direcţie înainte/înapoi se află în poziţia „P”.

În cazul în care motorul funcţionează într-un spaţiu
interior, asiguraţi-vă că există o bună ventilaţie
(extragerea aerului). Risc de intoxicaţie cu monoxid
de carbon.

În cazul în care motorul funcţionează într-un spaţiu
interior, asiguraţi-vă că există o bună ventilaţie
(extragerea aerului). Risc de intoxicaţie cu monoxid
de carbon.

Motor diesel
Schimb ulei
Bu onul de golire a uleiului motorului se află în spate,
în partea dreaptă a utilajului. Buşonul de golire poate fi
accesat prin deschiderea panoului din faţa ţevii de
eşapament.

Fig.  Buşoane de golire
     1. Piuliţă hexagonală
     2. Cot despărţitor
     3. Furtun
     4. Buşon de golire

4

2

1

3

Scurgeţi uleiul când motorul este cald. Amplasaţi o
tavă de colectare care să aibă o capacitate de cel
puţin 14 litri (15qts) sub buşoanele de golire.

Aveţi deosebită grijă atunci când goliţi uleiul. Purtaţi
mănuşi şi ochelari de protecţie.
Aveţi deosebită grijă atunci când goliţi uleiul. Purtaţi
mănuşi şi ochelari de protecţie.

Slăbiţi piuliţa hexagonală (1) conform imaginii (2).

Scoateţi furtunul (3)  i desfaceţi buşonul de golire a
uleiului (4). Lăsaţi uleiul să se scurgă într-un recipient.

Pentru montare, fixaţi buşonul (4) conform imaginii şi
montaţi la loc furtunul.

Fixaţi conform imaginii şi apoi strângeţi piuliţa
hexagonală (1).

Transportaţi uleiul evacuat la o staţie de colectare
ecologică.
Transportaţi uleiul evacuat la o staţie de colectare
ecologică.

Umpleţi cu ulei de motor proaspăt, consultaţi
specificaţiile privind lubrifianţii sau manualul motorului
pentru a alege calitatea corectă a uleiului.
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Umpleţi cu volumul cerut de ulei de motor. Consultaţi
specificaţiile tehnice înainte de a porni utilajul.
Permiteţi motorului să funcţioneze la ralanti câteva
minute apoi opriţi motorul.

Verificaţi joja pentru a asigura că nivelul de ulei de
motor este corect. Citiţi manualul de utilizare a
motorului pentru detalii. Completaţi cu ulei dacă este
necesar până la marcajul maxim de pe jojă.

Motor
Înlocuirea filtrului de ulei

Fig.  Compartiment motor
     1. Filtru de ulei

1

Filtrul de ulei (1) se află în partea dreaptă a
compartimentului motor.

Vezi manualul motorului pentru informaţii despre
înlocuirea filtrului.

Răcitor ulei hidraulic
Verificare - Curăţare

3

Figura.  Radiator
     1. Răcitor aer încărcare
     2. Răcitor apă
3. Răcitor ulei hidraulic
     4. Grilă radiator

1 42

Radiatoarele pentru apă şi ulei hidraulic sunt
accesibile atunci când este îndepărtată grila
radiatorului (4).

Asiguraţi-vă de asemenea că fluxul de aer prin
radiator nu este obstrucţionat. Radiatoarele colmatate
sunt suflate cu aer comprimat sau spălate cu un jet de
apă sub presiune.

Aveţi grijă la utilizarea jeturilor de apă sub
presiune. Nu ţineţi duza prea aproape de radiator.
Aveţi grijă la utilizarea jeturilor de apă sub
presiune. Nu ţineţi duza prea aproape de radiator.

Utilizaţi ochelari de protecţie atunci când lucraţi cu jet
de aer comprimat sau de apă sub presiune.
Utilizaţi ochelari de protecţie atunci când lucraţi cu jet
de aer comprimat sau de apă sub presiune.
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Aer condiţionat (opţional)
- inspecţie

Fig. Aer condiţionat
 1. Furtunuri lichid răcire
 2. Element condensator
 3. Filtru de uscare

2

3

1 Inspectaţi furtunurile de lichid de răcire şi conexiunile
şi asiguraţi-vă că nu există urme de film de ulei care
să indice o scurgere de lichid de răcire .

Dacă se înregistrează o reducere semnificativă a
capacităţii de răcire, curăţaţi elementul condensator
(2) de pe muchia din spate a acoperişului cabinei.

Baterie
- Verificarea stării

Figura.  Baterii

Bateriile sunt sigilate şi nu necesită întreţinere.

Asiguraţi-vă că nu există foc deschis în apropiere
atunci când verificaţi nivelul de electrolit. Atunci când
alternatorul încarcă bateria se formează gaz exploziv.

Asiguraţi-vă că nu există foc deschis în apropiere
atunci când verificaţi nivelul de electrolit. Atunci când
alternatorul încarcă bateria se formează gaz exploziv.

Atunci când deconectaţi bateria, deconectaţi
întotdeauna prima dată cablul negativ. Atunci
când conectaţi bateria, conectaţi întotdeauna
prima dată cablul pozitiv.

Atunci când deconectaţi bateria, deconectaţi
întotdeauna prima dată cablul negativ. Atunci
când conectaţi bateria, conectaţi întotdeauna
prima dată cablul pozitiv.

Saboţii cablurilor trebuie să fie curaţi şi bine strânşi.
Saboţii corodaţi de cablu trebuie curăţaţi şi gresaţi cu
vaselină rezistentă la acid.

Ştergeţi partea superioară a bateriei.
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Dispozitiv de tăiere a muchiilor (opţional)
- Lubrifiere

Figura.  Două puncte de gresare pentru
lubrifierea dispozitivului de tăiere a
muchiilor

2

1

Consultaţi secţiunea de operare pentru informaţii
despre operarea dispozitivului de tăiere a muchiilor.
Consultaţi secţiunea de operare pentru informaţii
despre operarea dispozitivului de tăiere a muchiilor.

Gresaţi cele două puncte indicate în figură.

Pentru lubrifiere se va utiliza întotdeauna vaselină,
vezi specificaţiile despre lubrifianţi.

Gresaţi toate punctele rulmenţilor cu câte 5 picături
dintr-un pistol de gresare acţionat manual.

Rulmentul pivotului superior/inferior - Lubrifiere

Fig.  Rulmentul pivotului
     1. Niplu de lubrifiere x1, rulment pivot
superior
     2. Niplu de lubrifiere x1, rulment pivot
inferior

1

1 Lubrifiaţi niplul (1) de pe rulmentul pivotului superior şi
niplul (2) de pe rulmentul pivotului inferior cu cinci
cicluri de pompare de la pistolul de gresare acţionat
manual.

Utilizaţi vaselină conform specificaţiilor pentru
lubrifianţi.
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Parcaţi cilindrul compactor pe o suprafaţă plană.
Când efectuaţi verificări şi reglaje la cilindrul
compactor, opriţi motorul şi asiguraţi-vă că maneta
de direcţie înainte/înapoi se află în poziţia „P”.

Parcaţi cilindrul compactor pe o suprafaţă plană.
Când efectuaţi verificări şi reglaje la cilindrul
compactor, opriţi motorul şi asiguraţi-vă că maneta
de direcţie înainte/înapoi se află în poziţia „P”.

În cazul în care motorul funcţionează într-un spaţiu
interior, asiguraţi-vă că există o bună ventilaţie
(extragerea aerului). Risc de intoxicaţie cu monoxid
de carbon.

În cazul în care motorul funcţionează într-un spaţiu
interior, asiguraţi-vă că există o bună ventilaţie
(extragerea aerului). Risc de intoxicaţie cu monoxid
de carbon.

Filtrul de combustibil motor - înlocuire /curăţare

1

Fig.  Compartiment motor
     1. Prefiltru

Filtrul de combustibil se află în faţa acumulatorilor, în
partea stângă a compartimentului motorului.

Deşurubaţi partea inferioară şi drenaţi apa, apoi
montaţi la loc unitatea de filtru.

Figura.  Compartiment motor, partea
dreaptă.
 1. Filtru combustibil

1

Înlocuiţi filtrul de combustibil, aflat în partea stângă a
compartimentului motorului.

Porniţi motorul şi verificaţi dacă filtrul este bine etanşat.
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Rulment scaun - Lubrifiere

2

3

1

6

4

Figura. Rulment scaun
 1. Niplu de gresare
 2. Roată dinţată
 3. Lanţ de direcţie
 4. Şurub de reglare
 5. Capac
 6. Şine de glisare
 7. Marcaj

7

5 Reţineţi faptul că lanţul este o componentă vitală
a mecanismului de direcţie.
Reţineţi faptul că lanţul este o componentă vitală
a mecanismului de direcţie.

Îndepărtaţi capacul (5) pentru a ajunge la niplul de
lubrifiere (1). Lubrifiaţi rulmentul scaunului operatorului
cu trei picături de vaselină dintr-un pistol de gresare
acţionat manual.

Curăţaţi şi gresaţi lanţul (3) între scaun şi coloana de
direcţie.

De asemenea gresaţi şinele de glisare laterale (6).

Dacă lanţul este slăbit pe roata dinţată (2), slăbiţi
şuruburile  (4) şi deplasaţi coloana de direcţie înainte.
Strângeţi şuruburile şi verificaţi tensiunea lanţului.

Nu tensionaţi prea tare lanţul. Trebuie să fie posibilă
deplasarea lanţului cu 10 mm (0.4 in) lateral folosind
un deget pe marcajul (7) în cadrul scaunului. Montaţi
blocarea lanţului în partea inferioară.

Dacă scaunul începe să fie rigid la ajustare,
acesta trebuie să fie lubrifiat mai des decât este
precizat în acest manual.

Dacă scaunul începe să fie rigid la ajustare,
acesta trebuie să fie lubrifiat mai des decât este
precizat în acest manual.

Buşon rezervor hidraulic -  Verificare

Fig. Partea stângă a şasiului
 1. Buşonul rezervorului

1

Deşurubaţi şi asiguraţi-vă că buşonul rezervorului nu
este blocat. Aerul trebuie să circule prin capac fără
obstacole în ambele direcţii.

Dacă trecerea în orice direcţie este blocată, curăţaţi
filtrul cu motorină şi suflaţi cu aer comprimat până la
îndepărtarea blocajului sau înlocuiţi capacul cu un
capac nou.

Purtaţi ochelari de protecţie în timp ce lucraţi cu aer
comprimat.
Purtaţi ochelari de protecţie în timp ce lucraţi cu aer
comprimat.
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Rulmentul pivotului - Lubrifiere

Fig. Tambur spate
     1. Nipluri de gresare x 4

1

Gresaţi fiecare niplu (1) cu câte cinci cicluri ale unui
pistol de gresare acţionat manual.

Utilizaţi vaselină conform specificaţiilor pentru
lubrifianţi.

Rulmentul pivotului superior/inferior - Lubrifiere

Fig.  Rulmentul pivotului
     1. Niplu de lubrifiere x1, rulment pivot
superior
     2. Niplu de lubrifiere x1, rulment pivot
inferior

1

1 Lubrifiaţi niplul (1) de pe rulmentul pivotului superior şi
niplul (2) de pe rulmentul pivotului inferior cu cinci
cicluri de pompare de la pistolul de gresare acţionat
manual.

Utilizaţi vaselină conform specificaţiilor pentru
lubrifianţi.
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Parcaţi cilindrul compactor pe o suprafaţă plană.
Când efectuaţi verificări şi reglaje la cilindrul
compactor, opriţi motorul şi asiguraţi-vă că maneta
de direcţie înainte/înapoi se află în poziţia „P”.

Parcaţi cilindrul compactor pe o suprafaţă plană.
Când efectuaţi verificări şi reglaje la cilindrul
compactor, opriţi motorul şi asiguraţi-vă că maneta
de direcţie înainte/înapoi se află în poziţia „P”.

În cazul în care motorul funcţionează într-un spaţiu
interior, asiguraţi-vă că există o bună ventilaţie
(extragerea aerului). Risc de intoxicaţie cu monoxid
de carbon.

În cazul în care motorul funcţionează într-un spaţiu
interior, asiguraţi-vă că există o bună ventilaţie
(extragerea aerului). Risc de intoxicaţie cu monoxid
de carbon.

Filtrul de aer - Schimbare

1

Fig. Filtrul de aer
     1. Filtrul principal

Înlocuiţi filtrul principal al filtrului de aer (1) chiar dacă
nu a fost curăţat de cinci ori . Vezi întreţinerea 'la
fiecare 50 de ore de funcţionare' pentru mai multe
informaţii legate de schimbarea filtrului.

Dacă un filtru blocat nu este înlocuit, gazele de
eşapament vor fi negre şi motorul va pierde din
putere. De asemenea este un risc de deteriorare
gravă a motorului.

Dacă un filtru blocat nu este înlocuit, gazele de
eşapament vor fi negre şi motorul va pierde din
putere. De asemenea este un risc de deteriorare
gravă a motorului.

Filtrul de rezervă -  Schimbare

Fig. Filtrul de aer
     1. Filtrul de rezervă

1 Schimbaţi filtrul de rezervă cu un nou filtru după
fiecare a 5-a înlocuire sau curăţare a filtrului principal.

Filtrul de siguranţă nu trebuie curăţat.

Pentru a schimba filtrul de rezervă (1) trageţi filtrul
vechi din suport, inseraţi un filtru nou şi asamblaţi filtrul
de aer în ordinea inversă.
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Filtru hidraulic
Înlocuire
Filtrele hidraulice se află în partea stângă a
compartimentului motorului, în spatele deconectorului
bateriei.

Demontaţi filtrul (1) şi predaţi-l la o staţie de
eliminare a deşeurilor. Acesta este un filtru de
unică folosinţă şi nu poate fi curăţat.

Demontaţi filtrul (1) şi predaţi-l la o staţie de
eliminare a deşeurilor. Acesta este un filtru de
unică folosinţă şi nu poate fi curăţat.

Fig.  Compartiment motor
     1. Filtru de ulei hidraulic

1

Curăţaţi cu grijă suprafaţa de etanşare de pe suportul
filtrului.

Aplicaţi un strat subţire de ulei hidraulic proaspăt pe
garnitura din cauciuc a filtrului nou.

Înşurubaţi filtrul la mână, mai întâi până când garnitura
filtrului intră în contact cu baza filtrului. Rotiţi apoi încă
½ tură.

3
2

Figura.  Rezervor hidraulic
 2. Capac rezervor
 3. Vizor

Verificaţi nivelul uleiului hidraulic în vizorul (3) şi
completaţi dacă este necesar. Vezi la secţiunea ‘La
fiecare 10 ore de funcţionare’ pentru informaţii
suplimentare.

Porniţi motorul şi verificaţi dacă filtrul nu prezintă
scurgeri.

112



Întreţinere - 1000h

ICP224-BR1RO4.pdf2014-03-21

Cabină
Filtru aer proaspăt - Înlocuire

Figura.  Cabină, faţă
     1. Filtru aer proaspăt (x1)
     2. Şurub (x2)

2

2

1

Există un filtru de aer proaspăt (1), localizat în partea
frontală a cabinei.

Îndepărtaţi capacul de protecţie.

Desfaceţi şuruburile (1) şi îndepărtaţi suportul.
Îndepărtaţi inserţia filtrului şi înlocuiţi cu un nou filtru.

Filtru trebuie să fie schimbat mai des dacă utilajul este
utilizat într-un mediu prăfos.

Rulmentul pivotului superior/inferior - Lubrifiere

Fig.  Rulmentul pivotului
     1. Niplu de lubrifiere x1, rulment pivot
superior
     2. Niplu de lubrifiere x1, rulment pivot
inferior

1

1 Lubrifiaţi niplul (1) de pe rulmentul pivotului superior şi
niplul (2) de pe rulmentul pivotului inferior cu cinci
cicluri de pompare de la pistolul de gresare acţionat
manual.

Utilizaţi vaselină conform specificaţiilor pentru
lubrifianţi.
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Angrenajul roţii - Schimbarea uleiului

Fig. Angrenajul roţii
 1. Buşon de golire
 2. Buşon de umplere

2

1

Aveţi deosebită grijă atunci când goliţi uleiul. Purtaţi
mănuşi şi ochelari de protecţie.
Aveţi deosebită grijă atunci când goliţi uleiul. Purtaţi
mănuşi şi ochelari de protecţie.

Poziţionaţi vibrocompactorul astfel încât buşonul de
evacuare (1), buşonul cel mare, se află în punctul
inferior al cursei de rotaţie.

Amplasaţi o tavă de colectare care să aibă o
capacitate de cel puţin 20 litri (5,3 galoane) sub
buşonul de golire.

Deşurubaţi buşonul de golire (1) şi buşonul de
umplere (2) pentru a evacua aerul. Lăsaţi uleiul să se
scurgă şi montaţi buşonul la loc.

Transportaţi uleiul evacuat la o staţie de colectare
ecologică.
Transportaţi uleiul evacuat la o staţie de colectare
ecologică.

Angrenajul roţii - Completarea cu ulei

Fig. Completarea cu ulei - angrenajul roţii
     2. Buşon de umplere
     3. Buşon de nivel

2
Deplasaţi utilajul astfel încât gaura de umplere să fie
corect poziţionată. Gaura trebuie să se afle în poziţie
orizontală pentru a facilita umplerea.

Deşurubaţi buşonul de umplere (2). Deşurubaţi şi
buşonul de nivel (3) pentru a evacua aerul. Uleiul este
introdus numai dinspre exteriorul angrenajelor.

1
Fig. Angrenajul roţii

2

Completaţi cu aproximativ 8 l (8,5 qts) de ulei nou.
Utilizaţi ulei de transmisie, consultaţi specificaţiile
referitoare la lubrifianţi.

Deplasaţi utilajul astfel încât buşonul de nivel (3) să fie
în poziţie orizontală.

Asiguraţi-vă că nivelul uleiului atinge muchia de jos a
orificiului buşonului.

Curăţaţi şi montaţi buşoanele la loc.
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Angrenajul roţii - Verificarea nivelului uleiului

Fig. Verificarea nivelului - angrenajul roţii
     2. Buşon de umplere
     3. Buşon de nivel

1

2

Deplasaţi utilajul astfel încât buşonul de nivel (3) să fie
în poziţie orizontală.

Ştergeţi zona din jurul buşonului de nivel (3) şi apoi
desfaceţi buşonul.

Asiguraţi-vă că nivelul uleiului atinge muchia de jos a
orificiului buşonului.

Completaţi cu ulei la nivelul corect atunci când nivelul
este prea jos. Utilizaţi ulei de transmisie, a se vedea
specificaţiile referitoare la lubrifianţi.

Curăţaţi şi montaţi buşoanele la loc.
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Parcaţi cilindrul compactor pe o suprafaţă plană.
Când efectuaţi verificări şi reglaje la cilindrul
compactor, opriţi motorul şi asiguraţi-vă că maneta
de direcţie înainte/înapoi se află în poziţia „P”.

Parcaţi cilindrul compactor pe o suprafaţă plană.
Când efectuaţi verificări şi reglaje la cilindrul
compactor, opriţi motorul şi asiguraţi-vă că maneta
de direcţie înainte/înapoi se află în poziţia „P”.

În cazul în care motorul funcţionează într-un spaţiu
interior, asiguraţi-vă că există o bună ventilaţie
(extragerea aerului). Risc de intoxicaţie cu monoxid
de carbon.

În cazul în care motorul funcţionează într-un spaţiu
interior, asiguraţi-vă că există o bună ventilaţie
(extragerea aerului). Risc de intoxicaţie cu monoxid
de carbon.
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Rezervor hidraulic
Schimb ulei

2

Fig. Capacul bateriei
  1. Robinet de evacuare
  2. Buşon

1

Fiţi atenţi la evacuarea uleiului hidraulic. Purtaţi
mănuşi şi ochelari de protecţie.
Fiţi atenţi la evacuarea uleiului hidraulic. Purtaţi
mănuşi şi ochelari de protecţie.

Deschideţi capacul bateriei aflat în faţa roţilor din
spate, în partea stângă. În partea dreaptă în interiorul
capacului se află un robinet de evacuare (1) şi un
buşon (2).

Amplasaţi o tavă de colectare care să aibă o
capacitate de cel puţin 50 litri (13,2 galoane) sub
compartimentul motor.

Scoateţi furtunul fixat de robinetul de evacuare (1).
Îndepărtaţi buşonul (2) de la capătul furtunului şi
deschideţi robinetul de evacuare (1).

Lăsaţi să se scurgă tot uleiul. Resetaţi prin montarea
buşonului (2) şi închideţi robinetul de evacuare (1).

Transportaţi uleiul evacuat la o staţie de
colectare ecologică.
Transportaţi uleiul evacuat la o staţie de
colectare ecologică.

Alimentaţi cu ulei hidraulic proaspăt. A se vedea
specificaţiile referitoare la lubrifianţi pentru informaţii
despre calitate.

Înlocuiţi filtrul de ulei hidraulic. Consultaţi secţiunea
"Întreţinere - 1000 ore".

Porniţi motorul şi acţionaţi comenzile hidraulice.
Verificaţi nivelul în rezervor şi completaţi dacă este
nevoie.
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Rezervor de combustibil
 - Curăţare
Curăţarea rezervorului este mai uşoară când acesta
este aproape gol.

Fig. Rezervor de combustibil
 1. Pompă de golire a uleiului

1

Pompaţi sedimentele de pe fundul rezervorului
folosind o pompă adecvată, cum ar fi o pompă de
golire a uleiului.

Introduceţi într-un recipient adecvat şi predaţi la
staţia de eliminare ecologică a deşeurilor.
Introduceţi într-un recipient adecvat şi predaţi la
staţia de eliminare ecologică a deşeurilor.

Ţineţi cont de pericolul de incendiu când manevraţi
combustibilul.
Ţineţi cont de pericolul de incendiu când manevraţi
combustibilul.

Sistemul de stropire cu apă
 - Evacuare

Reţineţi faptul că pe timp de iarnă există pericolul
de îngheţ. Goliţi rezervorul, pompa, filtrele şi
conductele sau adăugaţi antigel în apă.

Reţineţi faptul că pe timp de iarnă există pericolul
de îngheţ. Goliţi rezervorul, pompa, filtrele şi
conductele sau adăugaţi antigel în apă.

Fig. Sistem de pompare
 1. Carcasă filtru
 2. Robinet de blocare
 3. Cuplaje rapide

3

2

1

Există un robinet de evacuare în spaţiul pentru
sistemul de pompare pe rezervorul de apă. Acesta
poate fi utilizat pentru a goli rezervorul şi părţi ale
sistemului de pompare.

Furtunurile de apă sunt conectate la pompă prin
elemente de cuplare rapidă (4) pentru a simplifica
drenajul şi eventual înlocuirea cu o pompă de rezervă 
(opţiune).
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Rezervor de apă - Curăţare

Fig. Rezervor de apă
 1. Robinet de evacuare

1

Curăţaţi rezervorul cu apă şi un detergent potrivit
pentru suprafeţele de plastic.

Închideţi robinetul de evacuare (1), umpleţi cu apă şi
verificaţi dacă există scurgeri.

Rezervorul de apă este fabricat din plastic
(polietilenă) şi poate fi reciclat.
Rezervorul de apă este fabricat din plastic
(polietilenă) şi poate fi reciclat.

Aer condiţionat (opţional)
- Curăţare

2
Figura.  Cabină
     1. Element condensator
     2. Filtru de uscare

1

Inspecţia regulată şi întreţinerea sunt necesare pentru
funcţionarea satisfăcătoare de lungă durată.

Curăţaţi praful de pe elementul condensator (1)
utilizând aer comprimat. Dirijaţi jetul de sus în jos.

Jetul de aer poate deteriora flanşele elementului
dacă este prea puternic.
Jetul de aer poate deteriora flanşele elementului
dacă este prea puternic.

Purtaţi ochelari de protecţie în timp ce lucraţi cu aer
comprimat.
Purtaţi ochelari de protecţie în timp ce lucraţi cu aer
comprimat.

Verificaţi prinderea elementului condensator.

Verificaţi furtunurile sistemului pentru a nu prezenta
semne de uzură. Asiguraţi-vă că drenajul unităţii de
răcire se realizează corect şi nu se acumulează
condens în unitate.
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Aer condiţionat (opţional)
- Filtru de uscare - inspecţie
Atunci când unitatea este în funcţiune, verificaţi
utilizând ochiul de vizitare(1) dacă nu există bule
vizibile în filtrul de uscare.

Figura.  Filtru de uscare
     1. Vizor
     2. Suport filtru

12
Parcaţi cilindrul compactor pe o suprafaţă plană, calaţi
roţile şi setaţi maneta de direcţie înainte/înapoi în
poziţia „P”.

Parcaţi cilindrul compactor pe o suprafaţă plană, calaţi
roţile şi setaţi maneta de direcţie înainte/înapoi în
poziţia „P”.

Filtrul este plasat în partea superioară a părţii din
spate a acoperişului cabinei.
Dacă prin vizor se observă bule, acest lucru indică
faptul că nivelul de lichid de răcire este prea scăzut.
Opriţi unitatea pentru a evita deteriorarea. Umpleţi cu
lichid de răcire.

Circuitul de răcire trebuie întreţinut numai de
companiile autorizate.
Circuitul de răcire trebuie întreţinut numai de
companiile autorizate.

Motor
Înlocuirea lichidului de răcire
Buşonul de golire pentru lichidul de răcire se află în
spate, în partea dreaptă a utilajului. Buşonul de golire
poate fi accesat prin deschiderea panoului din faţa
ţevii de eşapament.

Fig.  Buşoane de golire
     1. Piuliţă hexagonală
     2. Cot despărţitor
     3. Furtun
     4. Buşon de golire

4
2 13

Goliţi lichidul de răcire când motorul este cald.
Amplasaţi un recipient cu o capacitate de cel puţin 14
litri (15 qts) sub buşoanele de golire.

Fiţi atenţi atunci când goliţi lichidul de răcire. Purtaţi
mănuşi şi ochelari de protecţie.
Fiţi atenţi atunci când goliţi lichidul de răcire. Purtaţi
mănuşi şi ochelari de protecţie.

Slăbiţi piuliţa hexagonală (1) conform imaginii (2).

Scoateţi furtunul (3)  i desfaceţi buşonul de golire (4)
pentru lichid de răcire. Lăsaţi întregul lichid de răcire
să se scurgă într-un recipient.

Pentru montare, fixaţi buşonul (4) conform imaginii şi
montaţi la loc furtunul.
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Fixaţi conform imaginii şi apoi strângeţi piuliţa
hexagonală (1).

Predaţi lichidul de răcire evacuat la o staţie de
evacuare ecologică a deşeurilor.
Predaţi lichidul de răcire evacuat la o staţie de
evacuare ecologică a deşeurilor.

Umpleţi cu lichid de răcire nou, consultaţi manualul
motorului.

Umpleţi cu volumul de lichid de răcire necesar.
Consultaţi specificaţiile tehnice înainte de a porni
utilajul. Lăsaţi motorul să funcţioneze la ralanti câteva
minute, iar apoi opriţi motorul.

Verificaţi joja pentru a asigura că nivelul de ulei de
motor este corect. Citiţi manualul de utilizare a
motorului pentru detalii. Completaţi cu ulei dacă este
necesar până la marcajul maxim de pe jojă.

Rulmentul pivotului superior/inferior - Lubrifiere

Fig.  Rulmentul pivotului
     1. Niplu de lubrifiere x1, rulment pivot
superior
     2. Niplu de lubrifiere x1, rulment pivot
inferior

1

1 Lubrifiaţi niplul (1) de pe rulmentul pivotului superior şi
niplul (2) de pe rulmentul pivotului inferior cu cinci
cicluri de pompare de la pistolul de gresare acţionat
manual.

Utilizaţi vaselină conform specificaţiilor pentru
lubrifianţi.
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