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LP6500 to walec dwukierunkowy z możliwością poruszania się do przodu i do tyłu, który idealnie 
nadaje się do ubijania gleby i asfaltu. Urządzenie wyposażone jest w dolną jednostkę mocowaną 
za pomocą śrub oraz element wibracyjny umiejscowiony między dwoma bębnami. Hydrauliczne 
przenoszenie zasilania do elementu wibracyjnego oraz hydraulicznie zasilany napęd z silnikiem 
w każdym bębnie. Obsługę ułatwia niezwykle elastyczny układ regulacji prędkości. Urządzenie 
jest wyposażone w system skrapiarek o pojemności 71 litrów, umożliwiający długą pracę bez 

potrzeby uzupełniania wody. Kurek wody jest dobrze zabezpieczony i łatwo dostępny dla opera-
tora. Zbiorniki wody są wykonane z tworzywa sztucznego, co zapobiega korozji, a duże nakry-
wki wlewu ułatwiają ich uzupełnianie. W dolnej części urządzenia znajduje się niewielki występ, 
dzięki któremu z walcem można podejść blisko przeszkód, np. ścian. Górna część jest zawies-

zona na czterech gumowych amortyzatorach i przymocowana do części dolnej za pomocą pasów 
zabezpieczających. Silnik zawiera sprzęgło odśrodkowe, które odciąża układ hydrauliczny na 

biegu jałowym. Urządzenie jest także wyposażone w ramę zabezpieczającą, która chroni silnik 
podczas transportu i pracy, natomiast do ramy dołączony jest jednopunktowy zaczep do podnos-
zenia, który ułatwia załadunek i rozładunek. Kierownicę można składać w celu ułatwienia trans-

portu. Urządzenie jest wyposażone w uchwyt awaryjny i przycisk zatrzymania. Można w nim także 
zamontować rozrusznik elektryczny.

Urządzenie oraz akcesoria do niego mogą być używane tylko zgodnie z przeznaczeniem. 
Walce LP są przeznaczone do pracy w miejscach o dobrej wentylacji, 

podobnie jak wszystkie urządzenia z silnikiem spalinowym.
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OSTRZEŻENIE Wskazuje niebezpieczne 
lub ryzykowne działania, które mogą 
spowodować poważne lub śmiertelne 
obrażenia ciała w przypadku zignorowania 
ostrzeżenia.

PRZESTROGA Wskazuje niebezpieczne lub 
ryzykowne działania, które mogą spowodować 
uszkodzenia urządzenia lub mienia w przypadku 
zignorowania przestrogi.

Przed uruchomieniem urządzenia i podjęciem 
jakichkolwiek prac serwisowych należy 
przeczytać całą instrukcję obsługi.

Jeżeli silnik pracuje w pomieszcze-
niu zamkniętym, należy zapewnić dobrą 
wentylację (wyciąg powietrza).

Przed przystąpieniem do używania urządzenia 
należy uważnie przeczytać instrukcje 
dotyczące bezpieczeństwa znajdujące się w 
tym podręczniku. Należy zawsze postępować 
zgodnie z instrukcjami dotyczącymi 
bezpieczeństwa i trzymać instrukcję obsługi w 
łatwo dostępnym miejscu. 
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INFORMACJE OGÓLNE

Wpisz wszystkie poniższe informacje 
przy dostawie i uruchamianiu maszyny.

 .......................................   .......................................
   Model silnika   Numer silnika

Det är viktigt att maskinen sköts på korrekt sätt så att 
den fDla dobrego funkcjonowania maszyny ważne jest, 
by była konserwowana w poprawny sposób. Maszynę 
należy utrzymywać w takiej czystości, by ewentualne wy-
cieki, luźne śruby i złącza można było w porę zauważyć.

Codziennie przed rozpoczęciem pracy należy 
przeprowadzać ogólną kontrolę maszyny, aby uniknąć 
wycieków lub innych problemów.

POMYŚL O ŚRODOWISKU!
Dbaj o to, by olej, paliwo i inne szkodliwe substan-
cje nie zanieczyściły środowiska. Zawsze dos-
tarczaj zużyte fi ltry, spuszczony olej i ewentualne 
resztki paliwa do odpowiedniego miejsca utylizacji.

Niniejszy podręcznik zawiera instrukcje dotyczące okreso-
wej konserwacji, którą zwykle zajmuje się operator.

Dalsze instrukcje znajdują się w instrukcji obsługi 
silnika, wydanej przez jego producenta.

PŁYTKI ZNAMIONOWE 
NA URZĄDZENIU I SILNIKU 

L000482A
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INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA (DLA WSZYSTKICH PRODUKTÓW LIGHT)

Wyposażenie ochronne

Długotrwałe narażenie na silny 
hałas bez ochrony słuchu może 
powodować trwałe uszkodzenia 
słuchu.

Długotrwałe narażenie na wibracje 
może powodować obrażenia 
dłoni, palców lub nadgarstków. 
Nie używaj maszyny, jeśli czujesz 
ból, masz kurcze lub nieprzyjemne 
uczucie w rękach. Przed ponownym 
podjęciem pracy poradź się lekarza.

Zawsze stosuj atestowane wyposażenie och-
ronne. Operatora i osoby znajdujące się w 
bezpośrednim otoczeniu pracującej maszyny 
obowiązują następujące wymagania:
• Kask
• Okulary ochronne
• Środki ochrony słuchu
• Maska przeciwpyłowa (w zapylonym 

środowisku)
• Odzież ostrzegawcza
• Rękawice ochronne
• Obuwie ochronne
Unikaj noszenia luźnej odzieży, która może 
zaczepić się o maszynę. Jeśli masz długie 
włosy, zbierz je w siatkę. Wibracje maszyny 
przenoszą się na dłonie przez uchwyt. Mas-
zyny Dynapac są wyposażone w tłumik wibracji 
uchwytu. Zależnie od sposobu pracy, podłoża 
i czasu ekspozycji może jednak zdarzyć się 
przekroczenie zalecanych wartości granicz-
nych dla narażenia rąk na działanie wibracji. W 
razie potrzeby należy zapewnić odpowiednie 
środki zabezpieczające, na przykład używać 
rękawic ochronnych i unikać ubijania już ubi-
tego materiału. Zachowaj czujność na sygnały 
akustyczne wydawane przez inne maszyny w 
obszarze roboczym.

Obszar roboczy
Nie używaj maszyny w pobliżu palnego 
materiału lub w środowisku wybuchowym. 
Z rury wydechowej mogą wydobywać się 
iskry, które mogą zapalić łatwopalny materiał. 
Pamiętaj, aby podczas przerw w pracy nie 
pozostawiać maszyny przy materiałach pal-
nych. Rura wydechowa bardzo się nagrzewa 
i może zapalić pewne materiały. Dopilnuj, by 
w obszarze roboczym nie znajdowały się inne 
osoby. Utrzymuj miejsce pracy w czystości i 
usuwaj z niego wszystkie obce przedmioty. 
Przechowuj maszynę w bezpiecznym miejscu 
poza zasięgiem niepowołanych osób, najlepiej w 
zamkniętym pomieszczeniu.

Symbole
Słowa OSTRZEŻENIE i OSTROŻNIE, 
używane w tym tekście, mają następujące 
znaczenie:

OSTRZEŻENIE! Oznacza 
zagrożenie lub ryzykowne 
działanie, które może prowadzić do 
poważnych lub zagrażających życiu 
obrażeń, jeśli ostrzeżenie zostanie 
zignorowane.

OSTROŻNIE! Oznacza zagrożenie 
lub ryzykowne działanie, które może 
prowadzić do uszkodzenia maszyny 
lub mienia, jeśli ostrzeżenie zostanie 
zignorowane.

Ważne reguły dotyczące bezpieczeństwa

Maszyny nie wolno modyfi kować 
bez zezwolenia producenta. 
Używać należy wyłącznie oryginal-
nych części, a także akcesoriów 
zalecanych przez Dynapac. Modyfi -
kacje niezatwierdzone przez Dyna-
pac mogą prowadzić do poważnych 
szkód dla operatora i innych osób.

• Niniejsze zalecenia opierają się na 
międzynarodowych normach bezpieczeństwa. 
Sprawdź także, czy spełnione są lokalne 
przepisy dotyczące bezpieczeństwa. Przed 
użyciem maszyny przeczytaj instrukcję i 
umieść ją w dostępnym miejscu.

• Wraz z każdą maszyną dostarczane są 
etykiety i nalepki, ważne dla bezpieczeństwa 
i konserwacji. Dopilnuj, żeby zawsze były 
czytelne. Nowe nalepki można zamawiać 
korzystając z opisu części zamiennych.

• Maszyny i akcesoriów można używać 
wyłącznie do celów, do których są przeznac-
zone.

• Ze względów bezpieczeństwa nie wolno 
maszyny modyfi kować.

• Wymieniaj natychmiast uszkodzone i zużyte 
części.

Zachowaj ostrożność
Myśl o tym, co robisz. Zachowaj zdrowy 
rozsądek.
Nie używaj maszyny, kiedy jesteś zmęczony, 
pod wpływem leków, alkoholu lub innych 
czynników wpływających na wzrok, szybkość 
reagowania lub zdolność oceny sytuacji.
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INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA (DLA WSZYSTKICH PRODUKTÓW LIGHT)

Nalewanie paliwa 
(benzyna/olej napędowy)

Benzyna ma niezwykle niską 
temperaturę zapłonu i w pewnych 
okolicznościach może być wy-
buchowa. Nie pal tytoniu. Zadbaj o 
dobrą wentylację.

Aby uniknąć pożaru, usuń wszystkie gorące 
lub iskrzące przedmioty. Odczekaj, aż mas-
zyna ostygnie. Napełniaj zbiornik w odległości 
co najmniej 3 metrów od miejsca, w którym 
zamierzasz używać maszyny, aby uniknąć 
pożaru. Staraj się nie rozlewać benzyny, oleju 
napędowego i oleju na ziemię.
Chroń ręce przed kontaktem z benzyną. 
Otwórz powoli pokrywę zbiornika paliwa i 
uwolnij ewentualne nadciśnienie. Pamiętaj, 
by nalewać odpowiedniego typu paliwo. Nie 
przepełniaj zbiornika. Regularnie sprawdzaj, 
czy nie powstają wycieki.

Nie używaj maszyny, z której wycieka paliwo.

Przed rozpoczęciem pracy

Przed uruchomieniem maszyny 
przeczytaj instrukcję i zapoznaj 
się ze wszystkimi funkcjami oraz 
sprawdź, czy:

• uchwyt jest wolny od tłuszczu, oleju i brudu.
• maszyna nie ma widocznych usterek.
• wszystkie elementy zabezpieczające są 

zamocowane na swoim miejscu.
• wszystkie elementy regulacyjne są w 

położeniu neutralnym.

Uruchom maszynę zgodnie z instrukcją 
obsługi.

Praca

Trzymaj stopy z dala od maszyny.

Nie pracuj z maszyną w źle wen-
tylowanych pomieszczeniach. 
Stwarza to ryzyko zatrucia tlen-
kiem węgla.

Używaj maszyny wyłącznie do celów, do 
których została przeznaczona. Upewnij się, 
że wiesz, jak zatrzymać maszynę w sytuacji 
awaryjnej.

Zachowaj najwyższą ostrożność 
podczas pracy na pochyłościach. 
Dbaj o to, by wszystkie osoby 
przebywające w pobliżu maszyny 
znajdowały się wyżej od maszyny. 
Przemieszczaj się zawsze w górę 
lub w dół. Nigdy nie przekraczaj 
maksymalnego kąta nachylenia 
maszyny, który podano w instruk-
cji obsługi. Podczas pracy na 
pochyłościach i w wykopach trzy-
maj się z dala od maszyny.

Nigdy nie dotykaj silnika, zespołu tłumika 
ani elementu mimośrodowego. Podczas 
pracy maszyny elementy te bardzo mocno 
się rozgrzewają, co może grozić poparze-
niem. Nigdy nie dotykaj paska klinowego 
ani wirujących części, kiedy maszyna jest 
włączona.

Parkowanie
Zawsze parkuj maszynę na jak najrówniejszej 
powierzchni.

Przed opuszczeniem maszyny:
• Zaciągnij hamulec postojowy.
• Wyłącz silnik i wyjmuj kluczyk ze stacyjki.

Załadunek i rozładunek

W żadnym wypadku nie przebywaj 
pod lub w bezpośredniej bliskości 
maszyny, kiedy jest ona podnie-
siona przez dźwig lub podobne 
urządzenie. Używaj wyłącznie 
oznaczonych punktów podnos-
zenia. Upewnij się, że wszystkie 
urządzenia podnoszące mają 
nośność odpowiednią do masy 
maszyny.

Serwis
Prace konserwacyjne może wykonywać 
wyłącznie wykwalifi kowany personel. Nie 
wolno wykonywać żadnych prac serwisowych, 
kiedy maszyna jest w ruchu lub ma włączony 
silnik.
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INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA (DLA WSZYSTKICH PRODUKTÓW LIGHT)

Praca z układem hydrauliki
Dla układu hydrauliki zasadnicze znaczenie 
ma regularna konserwacja.
Drobne uszkodzenia lub pęknięcia węży i 
złączy mogą prowadzić do tragicznych skut-
ków. Pamiętaj, że węże do hydrauliki są wy-
konane z gumy, której właściwości pogarszają 
się z czasem, co może prowadzić do pęknięć. 
W wypadku jakichkolwiek wątpliwości co do 
trwałości i zużycia węży, należy wymienić je 
na oryginalne węże Dynapac.

Praca z akumulatorami
Akumulatory zawierają trujący i żrący kwas 
siarkowy. Używaj okularów ochronnych i 
unikaj kontaktu kwasu ze skórą, odzieżą lub 
maszyną. W wypadku kontaktu z kwasem 
należy go natychmiast spłukać wodą. Jeśli 
kwas siarkowy dostanie się do oczu, płucz je 
słabym strumieniem wody przez co najmniej 
15 minut, a następnie natychmiast zgłoś się 
do lekarza. Gazy powstające w akumula-
torze są łatwopalne i wybuchowe. Podczas 
podłączania lub wymiany akumulatora uważaj, 
by nie spowodować zwarcia jego styków.

Naprawy
Nigdy nie używaj uszkodzonej maszyny. 
Bardziej zaawansowane naprawy wymagają 
wykwalifi kowanego personelu – skontaktuj się 
z najbliższym warsztatem fi rmowym.

Gaszenie ognia
W wypadku zapalenia się maszyny należy pr-
zede wszystkim używać gaśnic proszkowych 
typu ABE. Można także używać gaśnic CO

2
 

typu BE.
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BEZPIECZEŃSTWO PODCZAS PROWADZENIA

Maks. 17° 
lub 30%

Zbocza

Prowadzenie przy pochyleniu bocznym
L000143A

Maks. 19° 
lub 35%

L000142A

Prowadzenie przy pochyleniu

W przypadku prowadzenia urządzenia w pobliżu 
krawędzi przynajmniej dwie trzecie bębna musi 
znajdować się na twardym podłożu. 

Należy się upewnić, że miejsce pracy jest bezpieczne. 
Mokra lub luźna ziemia wpływa niekorzystnie na 
zdolność manewrowania, w szczególności na zboc-
zach. Podczas pracy na zboczach lub nierównym tere-
nie należy zawsze zachowywać szczególną uwagę.

W miarę możliwości należy całkowicie 
unikać jazdy w poprzek zboczy. Na zboc-
zach urządzenie należy zawsze prowadzić 
w górę i w dół.

Nie wolno nigdy pracować na zboczach o nachyle-
niach, które przekraczają możliwości urządzenia. Mak-
symalne nachylenie zbocza, na którym może pracować 
urządzenie, wynosi 35% (w zależności od stanu nawi-
erzchni).

Należy pamiętać, że luźna ziemia, włączone wibro-
wanie oraz prędkość ruchu mogą spowodować pr-
zewrócenie urządzenia nawet na zboczu o nachyleniu 
mniejszym niż podane.

Nie wolno nigdy pozostawiać urządzenia 
bez dozoru z włączonym silnikiem. 

Prowadzenie w pobliżu krawędzi

Co najmniej 
2/3

Położenie bębna przy prowadzeniu w 
pobliżu krawędzi

L000141A
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NALEPKI OSTRZEGAWCZE – ROZMIESZCZENIE I OPIS

8

L000130A

6

103 1172

6

45 1

Zawsze nalezy sprawdzic, ze wszystkie etykiety dotyczace bezpieczenstwa sa czy-
telne, jezeli nie sa one czytelne, nalezy usunac brud i zamówic nowe. Patrz: numery 
towarów na każdej etykiecie oraz na następnej stronie.

9
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NALEPKI OSTRZEGAWCZE – ROZMIESZCZENIE I OPIS

Przypomnienie dla ope-
ratora, że przed użyciem 
maszyny należy przeczytać 
instrukcje dotyczące 
bezpieczeństwa, eksploa-
tacji i konserwacji maszyny.

Uwaga na gorące powierzchnie 
silnika. Powierzchni tych nie 
wolno dotykać.

1.

2.

3.

5.

7.

10.

9.

6

Miejsce 
podnoszenia

Używaj środków 
ochrony słuchu

Poziom płynu
hydraulicznego

Punkt mocowania 
zabezpieczenia

281898

791295

Gwarantowany 
poziom mocy 
akustycznej

107

Hamulec postojowy

Przełącznik główny

11.

Ostrzeżenie o obracających 
się elementach silnika. Ręce 
muszą się znajdować w bez-
piecznej odległości od strefy 
zagrożenia.

8.

386515

4.

Uchwyt należy zablokować 
w pozycji uniesionej.
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Przed napełnieniem zbiornika pa-
liwa należy zatrzymać silnik. Nie należy 
tankować w pobliżu otwartego ognia lub w 
miejscu, w którym iskry mogłyby wywołać 
pożar. Nie należy palić papierosów. Należy 
używać czystego paliwa oraz czystego 
sprzętu do tankowania. Należy uważać, aby 
nie rozlać paliwa.

PALIWO I SMARY

 OLEJ SILNIKOWY SAE 15W/40
  Objętość: 1,5 l Shell Universal Engine Oil TX15W-40
    lub jego odpowiednik

 OLEJ DO   SAE 15W/40
 ELEMENTU Objętość: 0,6 l Shell Universal Engine Oil TX15W-40
 MIMOŚRODOWEGO   lub jego odpowiednik  

 PŁYN  Mineralny płyn hydrauliczny 
 HYDRAULICZNY Objętość: 10,0 l Shell Tellus TX68 lub jego odpowiednik

 PALIWO Olej napędowy zgodny z normą EN 590 lub DIN 51601   
  Objętość:  5,0 l

Części serwisowe — numery

 Hatz 1D50S
Wkład fi ltra powietrza silnikowego  23 93 28
Filtr oleju silnikowego  23 93 26
Filtr paliwa silnikowego  93 78 73

Filtr hydrauliczny  38 64 25
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DANE TECHNICZNE

Masa

Masa netto, kg  658 678
Masa podczas pracy, EN500, kg   696 716

Dane dotyczące zagęszczania gruntu

Częstotliwość wibracji, Hz  61 61
Częstotliwość wibracji, drgań/min  3660 3660
Siła odśrodkowa, kN 20 20
Amplituda, mm  0,45 0,45
Liniowe obciążenie statyczne, kg/cm  5,35 5,50

Dane robocze

Prędkość podróżna, km/h  0-3,6 0-3,6
Maks. nachylenie wzdłużne, °  17 17
Maks. nachylenie boczne, °  19 19

Objętości

Zbiornik paliwa, litry 5 5
Zbiornik wody, litry 71 71
Olej smarujący (silnik wysokoprężny), litry 1,5 1,5
Płyn hydrauliczny, litry 13 13
Element mimośrodowy, litry 0,6 0,6

Silnik

Model Hatz 1D50S Hatz 1D50S
  Rozruch zamachowy  Rozruch elektryczny
Moc wyjściowa, kW  6,6 6,6
Prędkość obrotowa silnika, obr./min  2600 2600
Zużycie paliwa, l/h  1,35 1,35
Akumulator  – 12 V, 44 Ah

Hałas i wibracje

Poniższe wartości dotyczące natężenia dźwięku i wibracji określono dla cyklu roboczego na 
podłożu z makadamu, zgodnie z opisem zawartym w Dyrektywie UE 2000/14/EC.

Gwarantowany poziom mocy akustycznej
L

wA
 dB (A) 107 107

Poziom ciśnienia akustycznego przy uchu operatora (ISO 6396)
L

pA
 dB (A) 89,6 89,6

Wibracje dłoni i ramion (ISO 5349-1)
a

hv 
m/s2  4,0 4,0

Zależnie od warunków pracy wartości te mogą być różne od powyższych.

  LP6500 (man.) LP6500 (el)



12 LP6500  ILP6500PL3

A mm  1890
B mm  960
C mm  2514
D mm  1100
E mm  520
F mm  Ø 400
G mm  193 
H mm  714 
I mm  650 
J mm  32 
K mm  1045 

DANE TECHNICZNE – WYMIARY

I

G

E
D
C

H

A B

J

K

L000140A L000132A

F

   LP6500
   (Std)
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PRZYRZĄDY I ELEMENTY STERUJĄCE

1. Drążek ruchu do przodu/do tyłu
2. Drążek do włączania i wyłączania wibrowania
3. Przycisk zatrzymania
4. Hamulec postojowy
5. Zaczep blokujący, uchwyt
6. Uzupełnianie paliwa
7. Przepustnica
8. Kluczyk zapłonu
9. Otwór na korbę rozruchową

Elementy sterujące

L000123A

10. Lampka kontrolna, ładowanie
11. Lampka kontrolna, ciśnienie oleju
12. Czasomierz
13. Wskaźnik poziomu oleju
14. Wziernik, płyn hydrauliczny
15. Kurek odcinający, skrapiarka
16. Nakrywka wlewu, skrapiarka
17. Przełącznik główny
18. Uchwyt roboczy

9

7

21 3

4

16

5

6

L000112B

10 11 81312

14

15

L000118B

17

18



14 LP6500  ILP6500PL3

ELEMENTY STERUJĄCE (UCHWYT OPTINAL)

1. Uchwyt
2. Drążek ruchu do przodu/do tyłu
3. Drążek do włączania i wyłączania wibrowania
4. Przycisk zatrzymania
5. Przepustnica

Elementy sterujące

L000123C

35 421
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POŁOŻENIE UCHWYTU

Tryby pracy/transportu:
Uchwyt może znajdować się w jednym z dwóch trybów. 
Naciśnięcie zapadki (1) i ustawienie uchwytu w dolnym 
położeniu umożliwia pracę urządzenia. Podniesienie 
uchwytu i popchnięcie go do zamknięcia zapadki 
umożliwia transport urządzenia.

Zwalniając zapadkę, należy trzymać 
uchwyt.

Wysokość uchwytu można regulować za pomocą śrub (2).

Jeżeli walec jest wyposażony w rozrusznik elektryczny, 
obok kluczyka zapłonu znajdują się na nim dwie lampki 
ostrzegawcze: lampka ciśnienia oleju (1) oraz lampka 
ładowania (2).

Podczas normalnej pracy urządzenia lampki 
ładowania i ciśnienia oleju muszą być zgas-
zone. Jeżeli lampki nie zgasną, należy 
zatrzymać urządzenie i wykonać odpowiednie 
czynności w celu usunięcia problemu.

Czasomierz (2): wskazuje czas pracy silnika w god-
zinach.3

Lampki ostrzegawcze
1. Lampka ładowania
2. Czasomierz
3. Lampka ciśnienia oleju

1

LAMPKI KONTROLNE (AKCESORIA)

Tryb pracy uchwytu
1. Zapadka  2. Śruby

L000112B
2

L000139A

L000110A

1

L000484A

2
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UŻYTKOWANIE

Przed uruchomieniem
Należy przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa 
dostarczonych wraz z urządzeniem.

Należy dopilnować codziennego serwisowania.

Zalecamy zapoznanie się z instrukcją obsługi silnika 
dostarczoną wraz z urządzeniem.

1. Sprawdź poziom oleju silnikowego.

Sprawdzanie poziomu płynu 
hydraulicznego

3. Napełnij zbiornik paliwa olejem napędowym.

4. Napełnij zbiornik skrapiarki wodą.

5. Sprawdź, czy olej nie wycieka i czy wszyst-
kie połączenia śrubowe są dokręcone.

Napełnianie zbiornika paliwa/skrapiarki

2

3

4

L000118B

L000121A

Sprawdzanie poziomu oleju silnikowego
L000112B

2. Sprawdź poziom płynu w układzie hydraulicznym. 

1
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UŻYTKOWANIE — URUCHAMIANIE RĘCZNE (UCHWYT STANDARDOWY)

1. Upewnij się, że drążek ruchu do przodu/do tyłu 
znajduje się w położeniu neutralnym.

2. Upewnij się, że drążek wibrowania znajduje się w 
położeniu O.

Uruchamianie silnika

1

Elementy sterujące

Silnik

3. Ustaw przepustnicę w połowie maksymalnego 
 otwarcia.

3

4

4. Ustaw automatyczne urządzenie rozprężające w 
tryb uruchamiania.

5. Uruchom silnik za pomocą korby rozruchowej.

6. Pozostaw silnik przez kilka minut na biegu jałowym, 
a następnie zwiększ moc do maksimum.

Silnik

L000115A

L000136A

L000122A

2
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UŻYTKOWANIE — URUCHAMIANIE RĘCZNE (UCHWYT OPTINAL)

1. Upewnij się, że drążek ruchu do przodu/do tyłu 
znajduje się w położeniu neutralnym.

2. Upewnij się, że drążek wibrowania znajduje się w 
położeniu O.

3. Ustaw przepustnicę w połowie maksymalnego 
 otwarcia.

Uruchamianie silnika

1

Elementy sterujące

3

4

4. Ustaw automatyczne urządzenie rozprężające w 
tryb uruchamiania.

5. Uruchom silnik za pomocą korby rozruchowej.

6. Pozostaw silnik przez kilka minut na biegu jałowym, 
a następnie zwiększ moc do maksimum.

Silnik

L000115B

L000122A

2
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UŻYTKOWANIE — ROZRUSZNIK ELEKTRYCZNY (UCHWYT STANDARDOWY)

1. Upewnij się, że drążek ruchu do przodu/do tyłu 
znajduje się w położeniu neutralnym.

2. Upewnij się, że drążek wibrowania znajduje się w 
położeniu O.

Uruchamianie silnika

Elementy sterujące

Silnik

3. Ustaw przepustnicę na maksymalne otwarcie.

3

L000136A

1

L000115A

2

L000485A

4
17

5. Przekręć kluczyk zapłonu w tryb zapłonu. Powinny 
wówczas zaświecić się lampki kontrolne ładowania 
(10) i ciśnienia oleju (11).

6. Przekręć kluczyk zapłonu w tryb uruchamiania i 
zwolnij go natychmiast po uruchomieniu silnika.

Jeżeli silnik nie uruchomi się, przekręć kluczyk 
w położenie zero, odczekaj 5–10 sekund, a 
następnie spróbuj ponownie uruchomić silnik 
(zawiera on moduł elektronicznej ochrony 
przed uruchomieniem).

7. Pozostaw silnik przez kilka minut na biegu jałowym, 
a następnie zwiększ moc do maksimum.

Silnik
10. Lampka ładowania
11. Lampka ciśnienia oleju

L000112B

5

11

6

10

Silnik
17. Przełącznik główny

4. Sprawdź, czy przełącznik główny znajduje się w 
pozycji włączenia.
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UŻYTKOWANIE — ROZRUSZNIK ELEKTRYCZNY (UCHWYT OPTINAL)

L000485A

4
17

5. Przekręć kluczyk zapłonu w tryb zapłonu. Powinny 
wówczas zaświecić się lampki kontrolne ładowania 
(10) i ciśnienia oleju (11).

6. Przekręć kluczyk zapłonu w tryb uruchamiania i 
zwolnij go natychmiast po uruchomieniu silnika.

Jeżeli silnik nie uruchomi się, przekręć kluczyk 
w położenie zero, odczekaj 5–10 sekund, a 
następnie spróbuj ponownie uruchomić silnik 
(zawiera on moduł elektronicznej ochrony 
przed uruchomieniem).

7. Pozostaw silnik przez kilka minut na biegu jałowym, 
a następnie zwiększ moc do maksimum.

Silnik
10. Lampka ładowania
11. Lampka ciśnienia oleju

L000112B

5

11

6

10

Silnik
17. Przełącznik główny

4. Sprawdź, czy przełącznik główny znajduje się w 
pozycji włączenia.

1. Upewnij się, że drążek ruchu do przodu/do tyłu 
znajduje się w położeniu neutralnym.

2. Upewnij się, że drążek wibrowania znajduje się w 
położeniu O.

3. Ustaw przepustnicę w połowie maksymalnego 
 otwarcia.

Uruchamianie silnika

1

Elementy sterujące

3

L000115B

2
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UŻYTKOWANIE (UCHWYT STANDARDOWY)

1. Ustaw przepustnicę tak, aby silnik przez mniej 
więcej minutę pracował na biegu jałowym.

2. Przesuń przepustnicę w dolne położenie, aby 
zatrzymać silnik.

Dotyczy tylko rozrusznika elektrycznego:

3. Przekręć kluczyk zapłonu w położenie zero.

4. Wyłącz przełącznik główny.

Zatrzymywanie silnika

Silnik

3

L000135A

2
1

1. Sprawdź działanie uchwytu roboczego, 
przycisku zatrzymania, hamulca postojo-
wego i elementów sterujących. Upewnij 
się, że urządzenie zatrzymuje się po zwol-
nieniu uchwytu awaryjnego (3) i/lub po 
naciśnięciu przycisku zatrzymania (4).

Ruch do przodu:
- Przesuń drążek ruchu do przodu/do tyłu (1) w kierunku 
do przodu.

Ruch do tyłu:
- Przesuń drążek ruchu do przodu/do tyłu (1) w kierunku 
do tyłu.

Włączanie wibrowania:
- Przesuń drążek wibrowania (2) w położenie I.

Wyłączanie wibrowania:
- Przesuń drążek wibrowania (2) w położenie O.

Użytkowanie

Drążki
1. Drążek ruchu do przodu/do tyłu
2. Drążek wibrowania
3. Uchwyt roboczy
4. Przycisk zatrzymania

L000115A

1

2

Urządzenie należy parkować na jak najbardziej płaskim 
i stabilnym podłożu.
Przed pozostawieniem maszyny:

1. Włącz hamulec postojowy (1).

2. Wyłącz silnik i wyjmij kluczyk zapłonu.

Parkowanie

Hamulec postojowy
L000481A

1

4

3
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UŻYTKOWANIE (UCHWYT OPTINAL)

1. Ustaw przepustnicę tak, aby silnik przez mniej 
więcej minutę pracował na biegu jałowym.

2. Przesuń przepustnicę w dolne położenie, aby 
zatrzymać silnik.

Dotyczy tylko rozrusznika elektrycznego:

3. Przekręć kluczyk zapłonu w położenie zero.

4. Wyłącz przełącznik główny.

Zatrzymywanie silnika

1. Kontrollera funktionen på dödmansgrepp, 
Sprawdź działanie uchwytu roboczego, 
przycisku zatrzymania, hamulca postojo-
wego i elementów sterujących. Upewnij 
się, że urządzenie zatrzymuje się po zwol-
nieniu uchwytu awaryjnego (3) i/lub po 
naciśnięciu przycisku zatrzymania (4).

Ruch do przodu:
-Przesuń drążek ruchu do przodu/do tyłu (1) w kierunku 
do przodu.

Ruch do tyłu:
- Przesuń drążek ruchu do przodu/do tyłu (1) w kierunku 
do tyłu.

Włączanie wibrowania:
- Przesuń drążek wibrowania (2) w położenie I.

Wyłączanie wibrowania:
- Przesuń drążek wibrowania (2) w położenie O.

Użytkowanie

Drążki
1. Drążek ruchu do przodu/do tyłu
2. Drążek wibrowania
3. Przycisk zatrzymania

Urządzenie należy parkować na jak najbardziej płaskim 
i stabilnym podłożu.
Przed pozostawieniem maszyny:

1. Włącz hamulec postojowy (1).

2. Wyłącz silnik i wyjmij kluczyk zapłonu.

Parkowanie

Hamulec postojowy
L000481A

1

L000115B

1

2

3

Drążki
L000115B

1 2

L000112B

3

Silnik
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W przypadku każdego transportu 
urządzenia należy mocno przymocować 
urządzenie pasami. W tym celu należy użyć 
przedniego i tylnego uchwytu do holowania.

Przymocuj walec pasami (1) z przodu i z tyłu urządzenia. 
Punkty mocowania są oznaczone naklejkami.

PODNOSZENIE I TRANSPORT

Holowanie urządzenia jest zabronione.

Dozwolone jest tylko podnoszenie.

Nigdy nie wolno stać ani przechodzić pod 
podniesionym urządzeniem.

Urządzenie należy podnosić tylko przy użyciu 
zaczepu do ponoszenia na ramie (1).

Udźwig każdego urządzenia podnośnikowego 
należy sprawdzić w celu określenia, czy 
spełnia ono wszystkie przepisy. Przed pod-
niesieniem urządzenia należy sprawdzić, czy 
amortyzatory (2), pas zabezpieczający (3) i 
rama ochronna są prawidłowo zamontowane 
oraz czy nie są uszkodzone.

Masa podczas pracy jest wydrukowana na 
płytce znamionowej urządzenia, zob. str. 
3. Przed podnoszeniem urządzenia należy 
zablokować uchwyt w położeniu transpor-
towym.

2

Walec gotowy do podniesienia
1. Zaczep do podnoszenia na ramie   
    zabezpieczającej
2. Amortyzatory wstrząsów (elementy gumowe)
3. Pas zabezpieczający

1

L000138A

Podnoszenie/holowanie

Transport

3

2

3
2

2

Walec gotowy do transportu
1. Pas

1 1

L000137A
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KONSERWACJA — ELEMENTY WYMAGAJĄCE SERWISOWANIA

1. Olej silnikowy
2. Filtr oleju silnikowego
3. Filtr paliwa
4. Filtr powietrza silnikowego
5. System chłodzący silnik
6. Zbiornik paliwa
7. Płyn hydrauliczny

8. Filtr hydrauliczny
9. Element mimośrodowy
10. Zbiornik wody
11. Skrobaki
12. Elementy sterujące
13. Hamulec postojowy
14. Akumulator (opcjonalny)

15. Przycisk zatrzymania (opcjonalny)
16. Oddzielacz wody
17. Rura skrapiarki
18. Pas zabezpieczający
19. Elementy gumowe
20. Uchwyt na zbiornik wody
21. Wąż skrapiarki

L000483A

Wyjmowanie zbiorników wody

Zwolnij metalowy uchwyt (20) na 
zbiornik wody i węże skrapiarki (21).

2021

L000123B

1

2

12 1510

14

6

11

17

17

4

5

3

7

13

16

18

19

8

9

18

18

19

19
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Poz. na  Konserwacja  Patrz str. Uwaga
rys.
 
 3 Wymienić fi ltr paliwa  31
 7 Wymienić olej hydrauliczny  31
 8 Wymienić fi ltr oleju hydraulicznego  31
 9 Wymienić olej w elemencie mimośrodowym  32
 4 Wymienić fi ltr powietrza silnikowego   Zob. instrukcję silnika

Poz. na  Konserwacja  Patrz str. Uwaga
rys.
 
 1,2 Wymienić olej silnikowy i fi ltr oleju  29
 4 Wyczyścić fi ltr powietrza silnikowego  29
  Sprawdzić i wyregulować otwór zaworu silnika  Zob. instrukcję silnika
 5 Sprawdzić i wyczyścić system chłodzenia 
  silnika powietrzem   Zob. instrukcję silnika
 5 Sprawdzić i wyczyścić chłodnicę  30
 14 Sprawdzić styki akumulatora  30

Co 500 godzin działania (raz na rok)

KONSERWACJA — ELEMENTY WYMAGAJĄCE SERWISOWANIA

Co 250 godzin działania (raz na rok)

Po pierwszych 20 godzinach działania

Co 10 godzin działania (codziennie)

Poz. na  Konserwacja  Patrz str. Uwaga
rys. 
 
 1 Sprawdzić poziom oleju silnikowego  26
 6 Uzupełnić paliwo  26
 16 Sprawdzić/opróżnić oddzielacz wody  26
 4 Sprawdzić fi ltr powietrza silnikowego  26
 7 Sprawdzić poziom płynu hydraulicznego  26
 11 Sprawdzić ustawienie skrobaków  27
 19 Sprawdzić elementy gumowe  27
 18 Sprawdzić pasy zabezpieczające  27
 10 Napełnić system skrapiarek wodą  27
  Sprawdzić, czy nie ma wycieków oleju  27
  Sprawdzić, czy wszystkie połączenia 
  śrubowe są dokręcone  27
  Umyć urządzenie  27

Poz. na  Konserwacja  Patrz str. Uwaga
rys.
 
 1  Wymienić olej silnikowy  29
 2  Wyczyścić/wymienić fi ltr oleju  29 Zob. instrukcję silnika
 4  Wyczyścić/wymienić wkłady fi ltra powietrza  29 Zob. instrukcję silnika
   Sprawdzić i wyregulować otwór zaworu silnika   Zob. instrukcję silnika
  Sprawdzić moment obrotowy dokręcania śrub 
  w dolnej ramie  28
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KONSERWACJA — CO 10 GODZIN DZIAŁANIA

Silnik wysokoprężny – Sprawdzić 
poziom oleju
– Sprawdzanie oddzielacza wody

Silnik
1. Olej silnikowy  2. Wskaźnik poziomu oleju  
3. Oddzielacz wody

1. Silnik musi być ustawiony poziomo, a przed wyko-
nywaniem opisanych tu czynności sprawdzających 
powinien być wyłączony przez kilka minut.

2. Wyczyść wskaźnik poziomu (2) z ewentualnych 
zabrudzeń.

3. Sprawdź poziom oleju za pomocą wskaźnika po-
ziomu (2). W razie potrzeby uzupełnij olej silnikowy 
do górnego znacznika.

4. Sprawdź działanie oddzielacza wody — sprawdź, 
czy w szklanym naczyniu od oleju napędowego 
oddzieliła się woda. Jeżeli widać wodę, spuść ją, tak 
aby w naczyniu pozostał tylko olej napędowy.

Sprawdź fi ltr powietrza silnikowego i w razie potrzeby 
wyczyść go. (Zob. instrukcję silnika.).

Przy maksymalnym otwarciu przepustnicy 
sprawdź, czy przy każdym uruchomieniu sil-
nika wskaźnik fi ltra (1) nie sygnalizuje zatka-
nia fi ltra.

Uzupełniaj zbiornik codziennie, wlewając olej silni-
kowy do dolnej krawędzi rury wlewu (1). Stosuj olej 
napędowy o jakości zgodnej z zaleceniami producenta 
silnika.

Nie należy nigdy uzupełniać paliwa przy 
uruchomionym silniku, nie należy palić 
oraz należy uważać, aby nie rozlać paliwa.

W zbiorniku mieści się 5 litrów paliwa.
Zbiornik paliwa

Zbiornik paliwa – Tankowanie

L000120A

Filtr powietrza
1. Wskaźnik fi ltra

Filtr powietrza – Sprawdzić/
wyczyścić

L000126A

Sprawdź poziom płynu przez wziernik (1) w 
urządzeniu. W razie potrzeby uzupełnij płynem hydrau-
licznym zgodnie z punktem „Układ hydrauliczny — wy-
miana płynu”.

Zbiornik hydrauliczny
1. Wziernik

Zbiornik hydrauliczny
– Sprawdzić poziom płynu

L000118B

L000112B

1

2

1

1

3
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KONSERWACJA — CO 10 GODZIN DZIAŁANIA

Upewnij się, że skrobaki nie dotykają bębnów. W razie 
potrzeby ustaw odstęp 1–3 mm.

Skrobaki
– Sprawdzanie/regulacja

Skrobaki
1. Łopatka skrobaka  3. Pas zabezpieczający
2. Śruby   4. Elementy gumowe 

1

Sprawdź, czy z urządzenia nie wyciekają żadne płyny.

Sprawdź, czy wszystkie połączenia śrubowe są 
dokręcone.

Sprawdź system chłodzący silnik i w razie potrzeby 
wyczyść go.

Umyj urządzenie.

Nie należy nigdy kierować strumienia wody na 
zakrętki zbiornika paliwa ani zbiornika hydrau-
licznego. Jest to szczególnie ważne w przy-
padku mycia wodą pod wysokim ciśnieniem.

Nie należy pryskać wodą bezpośrednio na elementy 
elektryczne ani tablicę przyrządów. Na zakrętkę wlewu 
zbiornika paliwa należy włożyć plastikowy worek i 
przymocować go gumką. Dzięki temu woda nie pr-
zedostanie się przez otwór wentylacyjny w zakrętce 
wlewu. W przeciwnym razie mogłyby wystąpić 
zakłócenia w pracy, np. zatkanie fi ltra.

L000113A

L000028A

L000144B

Sprawdzanie dokręcenia śrub

Mycie urządzenia

Odkręć zakrętkę zbiornika (1) i uzupełnij go czystą 
wodą.

Zbiornik wody ma pojemność 71 litrów.

Jedyny możliwy dodatek: niewielka 
ilość przyjaznego dla środowiska płynu 
niezamarzającego.

Zbiornik wody do systemu skrapiarek

Zbiornik wody – Uzupełnianie

L000121A

Połączenia śrubowe 
– Sprawdzić

Mycie (wysokociśnieniowe)

2
2

4

3
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Sprawdź, czy moment obrotowy dokręcania wynosi 
125 Nm dla wszystkich śrub w dolnej ramie maszyny.

Dolna rama maszyny
1. Śruba

Śruby – Sprawdzanie

L000123B

1
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Dolna przednia krawędź urządzenia
1. Korek spustowy

Silnik wysokoprężny
– Wymiana oleju i fi ltra

Zob. instrukcję silnika

Zwykle fi ltr powietrza wymaga czyszczenia lub wy-
miany tylko w przypadku, gdy wskaźnik fi ltra sygnali-
zuje jego zatkanie, pod warunkiem, że wskaźnik działa 
prawidłowo. 

Wkład fi ltra można czyścić kilka razy, ale należy go 
wymieniać co najmniej raz na dwa lata. 

Jeżeli fi ltr jest zanieczyszczony suchym brudem, 
należy kilka razy uderzyć nim lekko o dłoń, aby wypadł 
luźny brud, a następnie przedmuchać od wewnątrz 
sprężonym powietrzem o ciśnieniu maksymalnie 5 bar 
w celu usunięcia pozostałych zabrudzeń. Filtr należy 
wymienić, jeżeli jest mokry lub pokryty olejem.

Filtr powietrza
1. Wskaźnik fi ltra

Filtr powietrza
– Sprawdzanie/czyszczenie

L000119A

Zob. instrukcję silnikaOtwór zaworu silnika
– Sprawdzanie/regulacja

Zob. instrukcję silnikaSystem chłodzący silnik
– Czyszczenie

Zob. instrukcję silnika

Niebezpieczeństwo poparzeń przy spuszc-
zaniu gorącego oleju!

Zużyty olej należy utylizować w sposób przy-
jazny dla środowiska.

1. Spuszczaj olej silnikowy tylko przy ciepłym silniku. 

2. Odkręć korek spustowy (1) i odczekaj, aż cały olej 
zostanie odprowadzony. Użyj węża spustowego.

3. Wkręć korek spustowy, a następnie dokręć go.

4. Wyjmij i wymień fi ltr oleju (3).

5. Uzupełnij zbiornik, wlewając olej o odpowiedniej 
jakości i lepkości do znacznika maksimum na 
wskaźniku poziomu.

1

Silnik
2. Filtr oleju
3. Wskaźnik poziomu oleju

L000112B

2

3

L000126A

1
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Akumulator

Styki akumulatora 
– Sprawdzić

Podczas obsługi akumulatora nie wolno 
palić papierosów ani używać otwartego 
ognia. Należy uważać, aby płyn akumu-
latorowy nie miał kontaktu z ubraniem 
ani skórą. Na akumulatorze nie należy 
umieszczać żadnych narzędzi.  

Zużyte akumulatory należy utylizować w 
sposób przyjazny dla środowiska.

1. Wyczyść bieguny akumulatora oraz końcówki 
przewodów i pokryj je smarem bezkwasowym 
(wazeliną).

2. Dociśnij styki akumulatora.

3. Sprawdź, czy akumulator jest dobrze zamocowany.

Do ładowania akumulatora nie należy 
stosować ładowarki służącej do szyb-
kiego ładowania. Może ona skrócić czas 
użytkowania akumulatora.

L000114A

Komora silnika
1. Chłodnica płynu hydraulicznego

Chłodnica płynu hydrauliczne-
go – Sprawdzanie/czyszczenie

L000133A

1

Dostęp do chłodnicy płynu hydraulicznego jest możliwy 
po podniesieniu zbiornika wody.

Sprawdź, czy powietrze swobodnie przechodzi przez 
chłodnicę.

Wyczyść brudną chłodnicę sprężonym powietrzem lub 
wodą pod wysokim ciśnieniem.

W przypadku mycia wodą pod wysokim 
ciśnieniem należy zachować ostrożność. Nie 
należy zbytnio zbliżać dyszy do chłodnicy.

Przed korzystaniem ze sprężonego po-
wietrza lub wody pod wysokim ciśnieniem 
należy założyć okulary ochronne.
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Silnik
1. Filtr paliwa

Silnik wysokoprężny
– Wymiana fi ltra paliwa

Zob. instrukcję silnika.

Podczas pracy z systemem paliwowym nie 
wolno palić papierosów ani używać otwar-
tego ognia. 

Stopień zabrudzenia fi ltra i częstotliwość jego wymiany 
zależą od czystości paliwa.

Odłącz węże z obu stron fi ltra paliwa i wymień fi ltr. 
Zakładając nowy fi ltr upewnij się, że strzałka na fi ltrze 
odpowiada kierunkowi przepływu paliwa. 

W przypadku rozlania paliwa zutylizuj je, aby 
ograniczyć niekorzystny wpływ na środowisko.

Spust płynu hydraulicznego
1. Uzupełnianie/opróżnianie
2. Wziernik

Zbiornik hydrauliczny
– Wymiana płynu

Niebezpieczeństwo poparzeń przy spuszc-
zaniu gorącego oleju!

Zużyty płyn należy utylizować w sposób przy-
jazny dla środowiska. 

1. Wymontuj zbiornik wody, aby odsłonić zbiornik 
hydrauliczny.

2. Za pomocą pompy ssącej do oleju spuść płyn ze 
zbiornika.

3. Wyczyść otwór zbiornika i zakrętkę zbiornika.

4. Wlej świeży płyn hydrauliczny.

5. Sprawdź we wzierniku, czy poziom płynu jest 
prawidłowy.

Filtr hydrauliczny

Filtr hydrauliczny
– Wymiana

Niebezpieczeństwo poparzeń przy spuszc-
zaniu gorącego oleju!

Filtr hydrauliczny należy utylizować w sposób 
przyjazny dla środowiska

1. Wymontuj zbiornik wody, aby odsłonić fi ltr hydrau-
liczny.

2. Wyczyść miejsce wokół pokrywy fi ltra, a następnie 
wykręć ją. Wymień wkład fi ltra. Jest to wkład jedno-
razowy i należy go zutylizować w sposób przyjazny 
dla środowiska.

3. Włóż nowy fi ltr do obudowy i sprawdź pierścień typu 
O-ring w pokrywie.

4. Załóż pokrywę i sprawdź szczelność.

L000134A

1 L000112B

L000118B

2

1
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Element mimośrodowy
1. Korek spustowy

Element mimośrodowy 
– Wymiana oleju

Zużyty olej należy utylizować w sposób przy-
jazny dla środowiska.

1. Umieść odpowiednie naczynie o pojemności co 
najmniej 0,6 litra pod elementem mimośrodowym i 
wykręć korek spustowy (1).

2. Spuść olej i wkręć korek spustowy (1).

1
L000116A

Element mimośrodowy
2. Korek wlewu
3. Korek poziomu

2

L000145A

3

3. Odkręć korek wlewu (2) i wlej świeży olej zgodny ze 
specyfi kacjami. Wlewaj olej do momentu, aż zacz-
nie wyciekać przez otwór korka poziomu (3).
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Bezpieczniki

Bezpieczniki
1. Bezpiecznik główny, 15 A
2. Bezpiecznik główny, 30 A

L000127A21

Bezpieczniki w komorze silnika znajdują się pod 
skrzynką z kluczykiem zapłonu.
Urządzenie jest wyposażone w system elektryczny o 
napięciu 12 V i alternator.

Akumulator należy podłączać z zacho-
waniem biegunowości („–” do masy). 
Podczas pracy silnika nie wolno rozłączać 
przewodu między akumulatorem a alterna-
torem.

Na ilustracji pokazano prąd znamionowy i funkcję 
poszczególnych bezpieczników. Wszystkie bezpiecz-
niki mają płaskie styki.
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