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1CC82/92   M092PL3Zastrze¿ono prawo do zmian.
Drukowano w Szwecji.

Walec wibracyjny
CC 82/92

Instrukcja Konserwacji
M092PL3, Styczeñ 2002

Silnik wysokoprê¿ny:
HATZ 2G40

Niniejsza instrukcja dotyczy:
CC 82:  PIN (S/N) *60620504*
CC 92:  PIN (S/N) *60610500*

CC 82/92 s¹  walcami wibracyjnymi w klasie 1,5 T ze skrêtnym przegubem.

Walce te s¹ przystosowane do zagêszczania gruntu i asfaltu; skonstruowane specjalnie do pracy
przy remontach nawierzchni asfaltowych, mog¹ byæ stosowane przy budowie ma³ych ulic, chod-

ników, �cie¿ek rowerowych, parkingów i placów.
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Uwaga - Bezpieczeñstwo osobiste

Ostrze¿enie - Niebezpieczeñstwo uszkodzenia
maszyny lub jej czê�ci

SPIS TRE�CI

ZNAKI OSTRZEGAWCZE

INFORMACJE OGÓLNE

Przed przyst¹pieniem do jakichkolwiek prac
serwisowych dok³adnie przeczytaæ wszystkie
wskazówki.

Je¿eli silnik pracuje w pomieszczeniu, upew-
niæ siê, czy zapewniona jest odpowiednia
wentylacja.

Staranna obs³uga walca stanowi podstawê dla zapewnie-
nia zadowalaj¹cego jego dzia³ania. Maszynê utrzymywaæ
w czysto�ci, aby mo¿liwe by³o ³atwe wykrywanie wszelkich
przecieków, poluzowanych �rub lub lu�nych po³¹czeñ
hydraulicznych. Przed rozpoczêciem pracy codziennie
dokonywaæ przegl¹du walca pod k¹tem ewentualnych
uszkodzeñ lub wycieków. Sprawdzaæ pod³o¿e pod wal-
cem. Jest to najprostszy sposób wykrywania wycieków.

ZADBAÆ O �RODOWISKO! Nie rozlewaæ oleju i paliwa,
usuwaæ wszystko, co mog³oby szkodliwie wp³ywaæ na
�rodowisko.

Niniejsza instrukcja zawiera wskazówki dla okresowej
konserwacji wykonywanej przez operatora.

Nale¿y uwzglêdniæ równie¿ wskazówki zawarte
w instrukcji konserwacji silnika do³¹czonej do
dostarczonego walca.

UWAGA

UWAGA

UWAGA

Ostrze¿enie

Ostrze¿enie
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Do pracy w ekstremalnie niskich lub wysokich temperaturach
otoczenia wymagane s¹ inne czynniki smarne. Informacje te
zosta³y przedstawione w rozdziale "Wskazówki specjalne". W
razie dodatkowych pytañ prosimy o kontakt z firm¹ Dynapac.

Zawsze stosowaæ �rodki smarne wysokiej jako�ci w zaleca-
nych ilo�ciach. Nadmiar smaru albo oleju mo¿e spowodowaæ
przegrzewanie i w konsekwencji szybsze zu¿ycie.

OLEJ SILNIKOWY Shell Rimula Super SAE 15W/40 lub równowa¿ny
temperatura otoczenia ACEA-E3, API-CH-4, CG-4, CF-4, CF
-10°C do +50°C

OLEJ HYDRAULICZNY
temperatura otoczenia Shell Tellus Oil TX68 lub równowa¿ny
-10°C do +40°C
temperatura otoczenia
powy¿ej +40°C Shell Tellus Oil TX100 lub równowa¿ny

OLEJ WIBRATORA
temperatura otoczenia Shell Spirax SAE 80W/90, HD API, GL-5
- 15°C do +40°C
temp. otoczenia pow. +40°C Shell Spirax HD85W/140 lub równowa¿ny

SMAR Shell Calithia EPT2 lub równowa¿ny

PALIWO Patrz instrukcja silnika

Silnik, poziom oleju Filtr powietrza

Silnik, filtr oleju Akumulator

Zbiornik hydrauliczny, poziom Zraszacz

Olej hydrauliczny, filtr Woda do zraszania

Poziom oleju przek³adni Recycling

Olej smarowniczy Filtr paliwa

SMARY I SYMBOLE

Ostrze¿enie

Ostrze¿enie
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Masa i wymiary CC 82 CC 82H CC 92

Masa operacyjna z ROPS, kg EN500 .................... 1570 1630 1590

D³ugo�æ, wyposa¿enie standardowe
z ROPS, mm ......................................................... 2050 2050 2050

Szeroko�æ, wyposa¿enie standardowe
z ROPS, mm ......................................................... 1058 1058 1058

Wysoko�æ, wyposa¿enie standardowe
z ROPS, mm ......................................................... 2405 2405 2405

Wysoko�æ, wyposa¿enie standardowe
bez ROPS, mm...................................................... 1600 1600 1600

Pojemno�ci p³ynów (litry)

Zbiornik hydrauliczny .................................................. 30 30 30
Zbiornik paliwa ............................................................ 30 30 30
Zbiornik wody .............................................................. 75 75 80
Olej silnikowy (Hatz 2G40) ........................................ 3.0 3.0 3.0
Bêben ........................................................................ 3.5 3.5 3.5

Instalacja elektryczna

Akumulator .......................... 12V, 75Ah
Alternator ............................... 14V, 55A
Bezpieczniki ........................... 8A i 16A

Zagêszczanie CC 82 CC 82H CC 92

Statyczny nacisk liniowy, przód/ty³, kg/cm 9,4/10,2 10,2/10,2 8,5/9,1
Amplituda, mm 0,27 0,27 0,27
Czêstotliwo�æ, Hz 68 68 68
Si³a od�rodkowa, kN 13 13 13

Parametry trakcyjne

Zakres prêdko�ci, km/h ............................................ 0-10
Zdolno�æ pokonywania
wzniesieñ (teoretyczna), % ......................................... 60

Silnik wysokoprê¿ny

Model ............................................................. Hatz 2G 40
Moc max., DIN przy 2700 obr/min, kW ........................ 13

DANE TECHNICZNE
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Rozmiar �ruby: M16 (P/N 90 37 45)
Klasa wytrzyma³o�ci: 10,9
Moment obrotowy: 240 Nm (pokryte Dacromet)

DANE TECHNICZNE

Moment obrotowy

M KLASA  WYTRZYMA£O�CI

gwint 8.8 10.9 12.9

M6 8,4 12 14,6
M8 21 28 34
M10 40 56 68
M12 70 98 117
M16 169 240 290
M20 330 470 560
M24 570 800 960
M30 1130 1580 1900
M36 1960 2800 �

Moment obrotowy w Nm dla �rub nasmarowanych,
dokrêcanych kluczem dynamometrycznym.

Rama ochronna ROPS �ruby mocuj¹ce ROPS musz¹ byæ zawsze
dokrêcane na sucho.

Ci�nienie otwarcia, MPa

Uk³ad jezdny ............................................ 33,0
Uk³¹d zasilania ..........................................2,0
Uk³¹d wibracji .......................................... 31,0
Uk³ad sterowania .......................................6,5
Zwolnienie hamulca ...................................1,4

Uk³ad hydrauliczny

Ostrze¿enie
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DANE TECHNICZNE

Zmierzone z w³¹czonymi wibracjami na miêkkim
materiale polimerowym, walec standardowy

Wibracja � platforma operatora
(ISO 2631)

Poziom ha³asu
(ISO 6394)

Poziomy ci�nienia akustycznego zmierzone
na twardym pod³o¿u, w standardowym walcu z
wy³¹czonymi wibracjami, db(A)

Walec standardowy
Platforma operatora ....................................84
Siedem metrów od maszyny ......................82
Walec wyciszony akustycznie
Platforma operatora ....................................80
Siedem metrów od maszyny ......................74

Wibracja na fotelu operatora wynosi 0.26 m/s2

(bez kabiny)
Wibracja na fotelu operatora wynosi 0.74 m/s2

(z kabin¹)

Warto�æ graniczna zgodnie z Dyrektyw¹ Unii
Europejskiej 98/37/EC wynosi 0.5 m/s2

CC 82 103 �
CC 92 103 �

Warto�ci akustyczne s¹ zmierzone zgodnie z za-
leceniami dyrektywy Unii Europejskiej nr 2000/14/
EC, w maszynie o standardzie wyposa¿enia w³a�-
ciwym dla rynków Unii, na miêkkim pod³o¿u poli-
merowym, z w³¹czonymi wibracjami i fotelem
operatora ustawionym jak do transportu maszyny.

Warto�ci akustyczne

Model Gwarantowany
poziom energii
akustycznej
db(A)

Ci�nienie
akustyczne na
wysoko�ci
ucha
operatora
(ROPS) dB(A)

Poziom ha³asu mo¿e ulegaæ zmianie w za-
le¿no�ci od rodzaju zagêszczanego materia³u
i sposobu ustawienia fotela operatora.

Ostrze¿enie
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Rys. 1 Punkty obs³ugi

9

10

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Zbiornik wody
2. D�wignia kierunku jazdy
3. Hamulec awaryjny/postojowy
4. Akumulator
5. Filtr powietrza
6. Silnik wysokoprê¿ny
7. Ch³odnica oleju hydraulicznego

8. Pasek alternatora
9. Zraszacz

10. Skrobaki
11. Elementy gumowe
12. Pasek zêbaty
13. Filtr hydrauliczny
14. Zbiornik hydrauliczny

          19               18            17             16              15            14            13               12             11

SCHEMAT KONSERWACJI

15. Przegub
16. Si³ownik skrêtu
17. Zbiornik paliwa
18. Poziom oleju w bêbnach
19. ROPS
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Wykonywanie okresowych czynno�ci konserwacyjnych w pierwszej
kolejno�ci powinno uwzglêdniaæ ustalone ilo�ci przepracowanych godzin,
w drugiej kolejno�ci ustalony okres, tj. codziennie, tygodniowo.

Zawsze utrzymywaæ czysto�æ, usuwaæ brud przed tankowaniem,
sprawdzaniem poziomu oleju, p³ynu hydraulicznego czy paliwa,
oraz przed smarowaniem olejem lub smarem sta³ym.

Szczegó³owe  wskazówki dotycz¹ce konserwacji i obs³ugi silnika
przedstawione s¹ w Instrukcji Obs³ugi Silnika.

Poz. na Czynno�æ Patrz strona Uwagi
rys. 1

Przed codziennym uruchamianiem
6 Sprawdziæ poziom oleju silnikowego 10 Patrz instrukcja silnika

14 Sprawdziæ poziom oleju hydraulicznego 10
17 Tankowanie paliwa 11

Nape³nianie zbiorników wody
9 Sprawdziæ uk³ad zraszania bêbna 11
6 Sprawdziæ swobodny przep³yw powietrza

ch³odz¹cego 12
10 Sprawdziæ ustawienie skrobaków bêbna 12
3 Sprawdzæ hamulce 12

Po ka¿dych 10 godzinach pracy (codziennie)

Poz. na Czynno�æ Patrz strona Uwagi
rys. 1

15 Nasmarowaæ przegub 13
16 Nasmarowaæ mocowania si³ownika skrêtu 13
5 Opró¿niæ osadnik filtra powietrza 13
4 Sprawdziæ akumulator 14

11 Sprawdziæ elementy gumowe i po³¹czenia 14

Po pierwszych 50 godzinach pracy wymieniæ wszystkie filtry oleju i filtry
hydrauliczne, oraz oleje, poza olejem hydraulicznym.

Po ka¿dych 50 godzinach pracy (co tydzieñ)

CZYNNO�CI KONSERWACYJNE

Ostrze¿enie

Ostrze¿enie

Ostrze¿enie
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Poz. na Czynno�æ Patrz strona Uwagi
rys. 1

6 Wymieniæ filtr paliwa Patrz instrukcja silnika
13 Wymieniæ filtr hydrauliczny 19

Poz. na Czynno�æ Patrz strona Uwagi
rys. 1

5 Wymieniæ lub wyczy�ciæ filtr powietrza,
Sprawdziæ, czy wê¿e powietrzne nie s¹
uszkodzone i czy po³¹czenia s¹ szczelne 15

6 Wyczy�ciæ radiatory silnika Patrz instrukcja silnika
6 Sprawdziæ luzy zaworowe silnika Patrz instrukcja silnika
6 Wymieniæ olej silnikowy i filtr oleju 16 Patrz instrukcja silnika
7 Wyczy�ciæ ch³odnicê oleju hydraulicznego 16
2 Nasmarowaæ d�wignie i sworznie 17

18 Sprawdziæ poziom oleju w bêbnach 17
14 Sprawdziæ korek/filtr zbiornika oleju hydr. 18
8 Sprawdziæ naci¹g paska alternatora 18

Po ka¿dych 250 godzinach pracy (co miesi¹c)

Po ka¿dych 500 godzinach pracy (co kwarta³)

Poz. na Czynno�æ Patrz strona Uwagi
rys. 1

14 Spu�ciæ wodê zgromadzon¹ w zbiorniku hydr. 20
5 Wymieniæ filtr powietrza 20

12 Sprawdziæ pasek zêbaty na pompie wibracji 20

Po ka¿dym 1000 godzin pracy (co 6 miesiêcy)

Po ka¿dych 2000 godzin pracy (corocznie)

Poz. na Czynno�æ Patrz strona Uwagi
rys. 1

14 Wymieniæ olej hydrauliczny 21
18 Wymieniæ olej w bêbnach 21
1 Opró¿niæ i wyczy�ciæ zbiornik wody 22

17 Opró¿niæ i wyczy�ciæ zbiornik paliwa 22
Sprawdziæ stan przegubu 22

CZYNNO�CI KONSERWACYJNE
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Rys. 2 Silnik
1. Bagnet
2. Korek wlewu

Przekrêciæ zamek i otworzyæ komorê silnika przechy-
laj¹c j¹ w przód.

Upewniæ siê, ¿e pokrywa jest ca³kowicie
otwarta.

Sprawdziæ poziom oleju na bagnecie (1). Upewniæ siê,
¿e znajduje siê miêdzy znakami min. i max. W razie
konieczno�ci uzupe³niæ wlewaj¹c w³a�ciwy olej (patrz
rozdzia³ Smary) przez otwór wlewowy (2).

Zbyt wysoki poziom oleju w silniku mo¿e
spowodowaæ jego uszkodzenie.

Rys. 4 Komora silnika z prawej strony
1. Korek wlewu

Uzupe³niæ olej hydrauliczny zgodnie ze specyfikacj¹,
wlewaj¹c go poprzez otwór wlewowy (1), a¿ do osi¹g-
niêcia w³a�ciwego poziomu we wzierniku.

W³a�ciwy rodzaj oleju podany jest w rozdziale Smary.

Silnik, sprawdzanie
poziomu oleju

2

Rys. 3 Zbiornik hydrauliczny
1. Wziernik

Zbiornik hydrauliczny,
sprawdzanie poziomu

1

1

1

Oczy�ciæ wziernik (1). Upewniæ siê, ¿e poziom oleju
znajduje siê pomiêdzy znakami max. i min.

Zbiornik hydrauliczny,
uzupe³nianie oleju

PO KA¯DYCH 10 GODZINACH PRACY (codziennie)

Ustawiæ walec na p³askim terenie. Wy³¹czyæ
silnik i wcisn¹æ przycisk hamulca awaryjne-
go/postojowego przed wykonaniem jakich-
kolwiek czynno�ci kontrolnych lub regulacji
walca, chyba, ¿e instrukcja poleca inaczej.

UWAGA

UWAGA

Ostrze¿enie
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Rys. 5 Pod³oga platformy operatora
1. Pokrywa
2. Korek wlewu

Zbiornik paliwa, tankowanie
Tankowaæ paliwo codziennie przed przyst¹pieniem do
pracy. Otworzyæ i podnie�æ pokrywê (1) w pod³odze
platformy operatora. Paliwo wlewaæ poprzez otwór
wlewowy (2).

Nigdy nie tankowaæ przy w³¹czonym silniku.
Nie paliæ. Unikaæ rozlewania paliwa.

Pojemno�æ zbiornika paliwa wynosi 30 litrów.

1

2

Uk³ad zraszania,
sprawdzanie/czyszczenie

1

Rys. 7 Uk³ad zraszania
1. Filtr wody

Upewniæ siê, ¿e filtr (1) i otwory zraszaczy nie s¹
zatkane. Oczy�ciæ w razie potrzeby.
W celu demonta¿u filtra nale¿y unie�æ jego uchwyt, a
nastêpnie wykrêciæ obudowê. Oczy�ciæ filtr i obudowê.
Zmontowaæ w odwrotnej kolejno�ci.

11

PO KA¯DYCH 10 GODZINACH PRACY (codziennie)

Zbiornik wody, nape³nianie

Odkrêciæ korek wlewu (1) i nape³niæ zbiornik
czyst¹ wod¹. Nie wyci¹gaæ filtra (2).

Nape³niæ zbiornik; jego pojemno�æ wynosi 75�80 litrów.

Dodatki: Stosowaæ wy³¹cznie niewielkie do-
datki w postaci p³ynu niezamarzaj¹cego ulega-
j¹cego biodegradacji

Rys. 6 Zniornik wody
1. Korek wlewu

1

UWAGA

Ostrze¿enie
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Skrobaki,
sprawdzanie/regulacja

Sprawdziæ, czy skrobaki nie s¹ uszkodzone. W razie
potrzeby wyregulowaæ skrobaki, jak ni¿ej:

Aby zwiêkszyæ si³e przylegania skrobaka, poluzowaæ
nakrêtkê blokuj¹c¹ (2) i dokrêcaæ �rubê regulacyjn¹ (1)
w prawo, do osi¹gniêcia ¿¹danego ustawienia.

Nakrêtkê blokuj¹c¹ doci¹gn¹æ do wspornika monta¿o-
wego (3).

Regulacjê wykonaæ na obu wspornikach skrobaka.

W celu zmniejszenia si³y przylegania skrobaka wyko-
naæ regulacê odwrotnie ni¿ podano powy¿ej.

Skrobaki musz¹ byæ uniesione podczas jazdy transpor-
towej. W tym celu nale¿y poci¹gn¹æ uchwyt (4) a¿ do
zablokowania zatrzasku (5).

3      1

2

5 4

Rys. 9 Skrobak przedniego bêbna
1. �ruba regulacyjna
2. Nakrêtka blokuj¹ca
3. Wspornik monta¿owy
4. Uchwyt
5. Zatrzask

3

Rys. 10 Tablica przyrz¹dów
3. Hamulec awaryjny/postojowy

Hamulce, sprawdzanie
W celu sprawdzenia dzia³ania hamulców
postêpowaæ nastêpuj¹co:

Jechaæ walcem powoli do przodu.

Wcisn¹æ przycisk hamulca awaryjnego/postojowego
(3); powinna zapaliæ siê kontrolka hamulca na tablicy
przyrz¹dów, a walec powinien siê zatrzymaæ.

Po sprawdzeniu dzia³ania hamulców ustawiæ d�wigniê
kierunku jazdy w pozycji neutralnej.

Wyci¹gn¹æ przycisk hamulca awaryjnego/postojowego.

Walec jest gotowy do pracy.

PO KA¯DYCH 10 GODZINACH PRACY (codziennie)

Rys. 8 Pokrywa silnika
1. Wlot powietrza - ch³odzenie silnika
2. Wlot powietrza - ch³odnica oleju

Obieg powietrza, sprawdzanie
Upewniæ siê, czy wlot powietrza jest czysty i czy
powietrze ch³odz¹ce bez przeszkód op³ywa silnik, a
szczególnie jego radiator.

1

2

UWAGA
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PO KA¯DYCH 50 GODZINACH PRACY (co tydzieñ)

Ustawiæ walec na równym terenie. Wy³¹czyæ
silnik i wcisn¹æ przycisk hamulca awaryjne-
go/postojowego na czas przeprowadzania
wszelkich czynno�ci kontrolnych i regulacji,
chyba, ¿e instrukcja nakazuje inaczej.

Nie wolno zbli¿aæ siê do przegubu, gdy
pracuje silnik walca. Niebezpieczeñstwo
zgniecenia podczas skrêtu. Wcisn¹æ przy-
cisk hamulca awaryjnego/postojowego
przed smarowaniem.

Przekrêciæ kierownicê w prawo do oporu w celu uzyska-
nia dostêpu do wszystkich piêciu smarowniczek (1)
z lewej strony maszyny.

Oczy�ciæ smarowniczki (1) i nape³niæ ka¿d¹ z nich
trzema skokami t³oka rêcznej pompy do smaru. Upew-
niæ siê, ¿e smar przedosta³ siê do ³o¿ysk. W przeciw-
nym wypadku zmniejszyæ obci¹¿enie przegubu przez
podparcie na podno�niku i powtórzyæ procedurê sma-
rowania.

1

Przegub i si³ownik skrêtu,
smarowanie

1
Scisn¹æ palcami gumow¹ koñcówkê w celu opró¿nie-
nia osadnika (1) filtra powietrza. Sprawdziæ stan
i szczelno�æ wê¿y.

Filtr powietrza,
opró¿nianie

Rys. 11 Przegub, lewa strona
1. Smarowniczki

Rys. 12 Filtr powietrza
1. Osadnik

UWAGA

UWAGA
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W czasie sprawdzania poziomu elektrolitu
nigdy nie u¿ywaæ otwartego ognia. Pod-
czas ³adowania z akumulatora wydziela siê
wybuchowy gaz.

Otworzyæ pokrywê silnika.

Wytrzeæ do sucha górn¹ czê�æ akumulatora.

Stosowaæ okulary ochronne. Akumulator
zawiera kwas. W przypadku kontaktu ze
skór¹ sp³ukiwaæ obficie wod¹.

Odkrêciæ korki i sprawdziæ, czy poziom elektrolitu jest
ok. 10 mm powy¿ej p³yt. Uzupe³niæ poziom wod¹ desty-
lowan¹. Przy ujemnych temperaturach w³¹czyæ na pe-
wien czas silnik przed uzupe³nianiem poziomu elektro-
litu.

Upewniæ siê, ¿e otwory wentylacyjne w korkach nie s¹
zatkane. Za³o¿yæ pokrywê.

Zaciski kablowe powinny byæ czyste i dobrze dokrêco-
ne. Skorodowane zaciski oczy�ciæ i zabezpieczyæ
wazelin¹ techniczn¹.

Przy od³¹czaniu akumulatora najpierw od³¹-
czaæ masê. Przy pod³¹czaniu najpierw pod³¹-
czaæ kabel do zacisku +.

Zu¿yte akumulatory z³omowaæ zgodnie z prze-
pisami. Akumulator zawiera o³ów szkodliwy
dla �rodowiska.

Przed wykonywaniem spawania elektrycz-
nego od³¹czaæ masê akumulatora i wszyst-
kie po³¹czenia do alternatora.

Akumulator, sprawdzanie
poziomu elektrolitu

Rys. 15 Zawieszenie bêbna
1. Element gumowy
2. �ruby mocuj¹ce

Rys. 14 Poziom elektrolitu w akumula-
torze
1. Korek
2. Poziom elektrolitu
3. P³yta

Ogniwo akumulatora

Rys. 13 Pó³ka na akumulator
1. Akumulator

1

Elementy gumowe i �ruby
mocuj¹ce, sprawdzenie

2
1

Sprawdziæ wszystkie elementy gumowe (1), wymieniæ
wszystkie, je�li wiêcej ni¿ 25% z nich na jednej stronie
posiada pêkniêcia g³êbsze ni¿ 10-15 mm.

Do kontroli u¿yæ ostrza no¿a lub innego zaostrzonego
narzêdzia.

Sprawdziæ dokrêcenie wszystkich �rub mocuj¹cych (2).

�ruby mocuj¹ce elementy gumowe do bêbna
dokrêcone s¹ z u¿yciem Loctite. Sprawdziæ
elementy gumowe po obu stronach bêbna.

PO KA¯DYCH 50 GODZINACH PRACY (co tydzieñ)

UWAGA

UWAGA

UWAGA

Ostrze¿enie

Ostrze¿enie

1

2

3

10 mm
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Filtr powietrza, demonta¿
Ustawiæ walec na równym terenie. Wy³¹czyæ
silnik i wcisn¹æ przycisk hamulca awaryjne-
go/postojowego na czas przeprowadzania
wszelkich czynno�ci kontrolnych i regulacji,
chyba, ¿e instrukcja nakazuje inaczej.

Ustawiæ walec jak do skrêtu w lewo. Poluzowaæ �rubê
(1) przekrêcaj¹c j¹ o 1/4 obrotu, podnie�æ pokrywê (2) i
wyci¹gn¹æ filtr.

Rys. 16 Filtr powietrza
1. �ruba zabezpieczaj¹ca
2. Pokrywa

Odkrêciæ nakrêtkê (1), pokrywê (2), nakrêtkê (3) wysu-
n¹æ wk³ad filtracyjny (4). Upewniæ siê, ¿e wk³ad nie jest
uszkodzony. Otrzepaæ wk³ad filtra, a nastêpnie
oczy�ciæ go sprê¿onym powietrzem, jak poni¿ej.
Wyczy�ciæ obudowê (5) i pokrywê filtra (2).

Wymieniæ wk³¹d filtra po piêciokrotnym
czyszczeniu.

Sprawdziæ stan po³¹czeñ pomiêdzy filtrem a
silnikiem. Wymieniæ elementy w razie jakich-
kolwiek uszkodzeñ.

Wk³ad filtra, czyszczenie
sprê¿onym powietrzem

Rys. 17 Filtr powietrza
1. Nakrêtka motylkowa
2. Pokrywa
3. Nakrêtka
4. Wk³ad filtra
5. Obudowa filtra

Do czyszczenia filtra g³ównego stosowaæ sprê¿one
powietrze o ci�nieniu nie przekraczaj¹cym 5 bar, prze-
dmuchuj¹c od góry i od do³u papierowe wewnêtrzne
elementy filtra. Dyszê do przedmuchiwania trzymaæ w
odleg³o�ci przynajmniej 2 do 3 cm od p³ytek papiero-
wych, aby nie doprowadziæ do ich zniszczenia.

W czasie pracy ze sprê¿onym powietrzem
u¿ywaæ okulary ochronne.

41

               3

5

    2

Filtr powietrza,
czyszczenie

Rys. 18 Wk³ad filtracyjny

1

2

PO KA¯DYCH 250 GODZINACH PRACY (CO MIESI¥C)

UWAGA

Ostrze¿enie

Ostrze¿enie

UWAGA
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Silnik, wymiana oleju
i filtra

Rys. 20 Komora silnika, strona lewa
3. Korek wlewu
4. Filtr oleju

Rys. 19 Komora silnika, strona prawa
1. W¹¿ spustowy
2. Korek

4

1

Rys. 21 Komora silnika
1. Ch³odnica oleju hydraulicznego

Ch³odnica oleju hydraulicz-
nego, czyszczenie

Oczy�ciæ radiator ch³odnicy oleju hydraulicznego,
najlepiej sprê¿onym powietrzem. Przedmuchiwaæ
ch³odnicê w kierunku przeciwnym do przep³ywu powiet-
rza ch³odz¹cego. Sprawdziæ, czy termostat powoduje
w³¹czanie wentylatora. Wentylator powinien w³¹czaæ
siê w temperaturze 60°C.

W czasie pracy ze sprê¿onym powietrzem
stosowaæ okulary ochronne.

Rozgrzaæ silnik przed spuszczaniem oleju.

Je�li silnik pracuje w pomieszczeniu, za-
pewniæ w³a�ciw¹ wentylacjê.
(Ryzyko zatrucia tlenkiem wêgla).

Wy³¹czyæ silnik i wcisn¹æ przycisk hamulca
awaryjnego/postojowego.

Pod korkiem spustowym umie�ciæ pojemnik
na zu¿yty olej o pojemno�ci przynajmniej 8
litrów. Zu¿yty olej utylizowaæ zgodnie z przepi-
sami ochrony �rodowiska

W czasie spuszczania oleju istnieje ryzyko
poparzenia. Zabezpieczyæ rêce.

Odkrêciæ korek wlewu oleju (3) i korek (2) na koñcu
wê¿a spustowego. Spu�ciæ ca³y olej.

Wyci¹gn¹æ w¹¿ spustowy (1) z uchwytu i wyci¹gn¹æ
go na zewn¹trz komory silnika.

Szczegó³y dotycz¹ce wymiany oleju i filtra
podane s¹ w instrukcji obs³ugi silnika.

Wykrêciæ filtr oleju (4) i wymieniæ go na nowy.

Wkrêciæ korek (2) na koniec wê¿a spustowego,
zamocowaæ w¹¿ w uchwycie.

Wlaæ �wie¿y olej. Dla doboru w³a�ciwego oleju patrz:
Smary i Symbole lub instrukcja obs³ugi silnika. Zakrêciæ
korek wlewu (3). Sprawdziæ poziom oleju, uruchomiæ
silnik i sprawdziæ szczelno�æ filtra.

2

3

1

PO KA¯DYCH 250 GODZINACH PRACY (co miesi¹c)

UWAGA

UWAGA

UWAGA

UWAGA

CAUTION
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Bêben, sprawdzanie
poziomu oleju

Powoli jechaæ do przodu, a¿ korek (1) znajdzie siê w
jednej linii z pó³okr¹g³ym wykrojem w zawieszeniu bêb-
na.

Wy³¹czyæ silnik oraz stacyjkê i wcisn¹æ
przycisk hamulca postojowego/awaryj-
nego.

Wykrêciæ korek i sprawdziæ, czy poziom oleju siêga
dolnej czê�ci otworu. Je�li nie, dolaæ oleju �wie¿ego
oleju. Patrz: Smary i symbole.

Po wykrêceniu korka wlewowego  (1) oczy�ciæ znajdu-
j¹cy siê w nim magnes z ewentualnych opi³ków metalo-
wych.

D�wignia kierunku jazdy,
sprawdzenie i smarowanie

Rys. 22 D�wignia kierunku jazdy
1. Tuleje oporowe
2. �ruba
3. Linka

Sprawdziæ opory na d�wigni kierunku jazdy. W razie
potrzeby wyregulowaæ �ruby (1) tak, aby d�wignia nie
zmienia³a samoczynnie swojej pozycji podczas jazdy.
Pozycja neutralna jest ustawiana �rub¹ (2).

Je�li d�wignia po d³u¿szym okresie u¿ycia porusza siê
z oporami, nasmarowaæ tuleje (1) i linkê (3) kilkoma
kroplami oleju przy ró¿nym ustawieniu.

1

Je�li po powy¿szym smarowaniu i regulacji d�wignia
kierunku jazdy nadal stawia opór, nasmarowaæ drugi
koniec linku kilkoma kroplami oleju. Koniec linki znajdu-
je siê w górnej czê�ci pompy jazdy.

Rys. 24 Bêben od strony napêdu
1. Korek

2

3

1

PO KA¯DYCH 250 GODZINACH PRACY (co miesi¹c)

Rys. 23 Komora silnika
1. Sterowanie
2. Pompa jazdy

12

UWAGA
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Korek zbiornika hydraulicz-
nego, sprawdzenie

Rys. 25 Komora silnika z prawej strony
1. Korek wlewu

Podnie�æ pokrywê silnika.

Odkrêciæ korek zbiornika (1) i upewniæ siê, ¿e nie jest
zatkany. Powietrze musi przep³ywaæ przez korek w
obu kierunkach.
Je�li korek jest zatkany w którymkolwiek kierunku,
przemyæ go niewielk¹ ilo�ci¹ oleju napêdowego i
przedmuchiwaæ sprê¿onym powietrzem a¿ do
momentu przywrócenia swobodnego przep³ywu
powietrza. W razie konieczno�ci wymieniæ na nowy.

W czasie pracy ze sprê¿onym powietrzem
u¿ywaæ okulary ochronne.

Wy³¹czyæ silnik oraz stacyjkê i wcisn¹æ
przycisk hamulca postojowego/awaryj-
nego.

Sprawdziæ napiêcie paska alternatora (3) naciskaj¹c go
kciukiem pomiêdzy dwoma ko³ami pasowymi. Je�li
ugiêcie wynosi wiêcej ni¿ 10 mm, pasek wymaga
napiêcia.

W tym celu poluzowaæ dwie �ruby imbusowe (1) i (2).

Przesuwaj¹c alternator napi¹æ pasek a¿ do osi¹gniêcia
w³a�ciwego naprê¿enia (patrz powy¿ej).

Dokrêciæ najpierw �rubê (1), potem (2). Ponownie
sprawdziæ naprê¿enie paska.

Rys. 26 Alternator widoczny od przodu
1. �ruba regulacyjna
2. �ruba monta¿owa
3. Pasek alternatora

1

Alternator,
sprawdzenie/napinanie paska

3

2

1

PO KA¯DYCH 250 GODZINACH PRACY (co miesi¹c)

UWAGA
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Ustawiæ walec na równym terenie. Wy³¹czyæ
silnik i wcisn¹æ przycisk hamulca awaryjne-
go/postojowego na czas przeprowadzania
wszelkich czynno�ci kontrolnych i regulacji,
chyba, ¿e instrukcja nakazuje inaczej.

Zdemontowaæ filtr oleju (1) i utylizowaæ zgodnie
z zasadami postêpowania z materia³ami nie-
bezpiecznymi. Filtr jest elementem do jednora-
zowego u¿ycia i nie mo¿e byæ czyszczony.

Dok³adnie oczy�ciæ podstawê filtra.

Na uszczelkê nowego filtra na³o¿yæ cienk¹ warstwê
�wie¿ego oleju hydraulicznego.

Rêcznie zakrêciæ filtr. Zakrêcaæ do czasu, a¿ uszczelka
zetknie siê z podstaw¹, potem jeszcze pó³ obrotu.

Uruchomiæ silnik i upewniæ siê, ¿e nie wystêpuj¹ wycieki.

Sprawdziæ poziom oleju hydraulicznego we wzierniku
i uzupe³niæ w razie potrzeby tak, jak opisano w czynno�-
ciach obs³ugowych wykonywanych po ka¿dych 10 go-
dzinach pracy.

Nie dokrêcaæ filtra zbyt mocno, aby zapobiec
uszkodzeniu uszczelki.

Filtr oleju hydraulicznego,
wymiana

1

Rys. 27 Komora silnika z prawej strony
1. Filtry hydrauliczne

PO KA¯DYCH 500 GODZINACH PRACY (co kwarta³)

UWAGA

Ostrze¿enie
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Rys. 28 Walec z lewej strony
1. Korek spustowy
2. Rura wydechowa

Ustawiæ walec na równym terenie. Wy³¹czyæ
silnik i wcisn¹æ przycisk hamulca awaryjne-
go/postojowego na czas przeprowadzania
wszelkich czynno�ci kontrolnych i regulacji,
chyba, ¿e instrukcja nakazuje inaczej.

Wodê powstaj¹c¹ w wyniku kondensacji w zbiorniku
hydraulicznym usuwa siê poprzez korek spustowy (1)
zbiornika. Czynno�æ t¹ wykonuje siê po d³u¿szym
postoju walca, np po nocnej przerwie.

Podczas spuszczania kondensatu zachowaæ
ostro¿no�æ. Upuszczenie wykrêconego korka
mo¿e spowodowaæ ca³kowite opró¿nienie
zbiornika.

Umie�ciæ naczynie na kondensat pod korkiem spusto-
wym (1). Odkrêciæ korek spustowy i pozwoliæ na
wyp³yniêcie kondensatu. Zakrêciæ korek spustowy.

Rys. 29 Filtr powietrza
1. Nakrêtka motylkowa
2. Pokrywa
3. Nakrêtka
4. Wk³ad filtra
5. Obudowa

1

2

Zbiornik hydrauliczny,
usuwanie kondensatu

Pasek zêbaty napêdu pompy
wibracji, sprawdzenie/napinanie

Rys. 30 Kompra silnika z prawej strony
1. Pasek zêbaty

Wy³¹cznyæ silnik i stacyjkê oraz wcisn¹æ
hamulec postojowy/awaryjny.

W³o¿yæ rêkê pod lewy filtr hydrauliczny i nacisn¹æ
palcem pasek w górnej czê�ci pomiêdzy ko³ami
pasowymi.

Prawid³owo naprê¿ony pasek powinien ugi¹æ siê o ok.
5 mm.

Ryzyko poparzenia. Sprawdzanie przepro-
wadzaæ wy³¹cznie przy zimnym silniku.
Uwa¿aæ na palce.

Wymieniæ g³ówny filtr (3) w zespole filtra powietrza
nawet, je�li dot¹d nie by³ czyszczony 5 razy.
Postêpowanie opisano w czynno�ciach obs³ugowych
po ka¿dych 250 godzinach pracy.

Je�li filtr powietrza nie zostanie wymieniony,
silnik bêdzie dymi³ i straci moc. Zatkany filtr
powietrza mo¿e byæ równie¿ przyczyn¹
powstania powa¿nych uszkodzeñ silnika.

Wymiana filtra powietrza

1

41

               3

5

    2
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UWAGA

UWAGA

Ostrze¿enie

Ostrze¿enie

UWAGA



21CC82/92   M092PL3

Wy³¹czyæ silnik oraz stacyjkê i wcisn¹æ
przycisk hamulca postojowego/awaryj-
nego.

Poluzowaæ korek (1), kiedy znajduje siê w pozycji do
kontroli poziomu (2) tak, aby pó�niej móg³ byæ wykrê-
cony rêcznie.

Ustawiæ walec na równym terenie i jechaæ powoli, a¿
korek (1) znajdzie siê w naji¿szej pozycji.

Pod korkiem spustowym umie�ciæ pojemnik
na zu¿yty olej o pojemno�ci przynajmniej 5
litrów. Olej utylizowaæ zgodnie z przepisami.

Wykrêciæ korek i poczekaæ, a¿ olej wyp³ynie.

Nape³nianie �wie¿ym olejem jest opisane w czynno�-
ciach obs³ugowych po 250 godzinach pracy.

Ustawiæ walec na równym terenie. Wy³¹czyæ
silnik i wcisn¹æ przycisk hamulca awaryjne-
go/postojowego na czas przeprowadzania
wszelkich czynno�ci kontrolnych i regulacji,
chyba, ¿e instrukcja nakazuje inaczej.

Podczas wymiany gor¹cego oleju istnieje
niebezpieczeñstwo poparzenia.

Pod korkiem spustowym ustawiæ pojemnik o
objêto�ci przynajmniej 50 litrów. Przestrzegaæ
zasad utylizacji zu¿ytego oleju.

Wykrêciæ korek spustowy (1), wylaæ ca³y olej, przetrzeæ
wylot i ponownie wkrêciæ korek.

Zbiornik nape³niæ �wie¿ym olejem zgodnie ze
wskazówkami podanymi w charakterystyce
�rodków smarnych.

Wymieniæ filtr hydrauliczny jak opisano w czynno�ciach
obs³ugowych po ka¿dym 1000 godzin pracy.
Uruchomiæ silnik i przetestowaæ ró¿ne funkcje napê-
dzane hydraulicznie. Sprawdziæ poziom oleju w zbior-
niku i uzupe³niæ w razie potrzeby.

Je�li silnik pracuje w pomieszczeniu, za-
pewniæ w³a�ciw¹ wentylacjê.
(Ryzyko zatrucia tlenkiem wêgla).

Zbiornik hydrauliczny,
wymiana oleju

1

Bêben, wymiana oleju

1

2

2

Rys. 31 Lewa strona walca
1. Korek spustowy
2. Rura wydechowa

Rys. 32 Bêben od strony wibratora
1. Korek
2. Pozycja dla kontroli poziomu

PO KA¯DYCH 2000 GODZIN PRACY (corocznie)

UWAGA
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UWAGA

Ostrze¿enie
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Pamiêtaj¹c o ryzyku zamarzania zim¹ opró¿-
niaæ zbiorniki, pompê i przewody uk³adu zra-
szania

Od³¹czyæ w¹¿ (1) w celu opró¿nienia zbiornika.
Wnêtrze zbiornika oczy�ciæ wod¹ z detergentem
w³a�ciwym do mycia tworzywa sztucznego. Pod³¹czyæ
w¹¿ (1) i wyczy�ciæ filtr wody (2). Ponownie nape³niæ
zbiornik i sprawdziæ dzia³anie uk³adu zraszania.

Rys. 34 Przestrzeñ pod pod³og¹
1. Przewód ze zbiornika
2. Filtr wody
3. Pompa wody

Rys. 33 Zbiornik paliwa
1. Os³ona
2. Przelew

1

2

Zbiornik paliwa,
czyszczenie

Zbiornik paliwa naj³atwiej jest wyczy�ciæ, gdy jest pra-
wie pusty.

Wypompowaæ wszystkie osady zgromadzone
na dnie zbiornika u¿ywaj¹c np. rêcznej pompy
do odsysania oleju. Osady zebraæ do pojemni-
ka i utylizowaæ zgodnie z odpowiednimi prze-
pisami.

Paliwo jest materia³em ³atwopalnym.
Zagro¿enie po¿arem!

Usun¹æ os³onê (1).
Oczy�ciæ wnêtrze zbiornika myjk¹ wysokoci�nieniow¹
i usun¹æ wszelkie osady. Wytrzeæ do sucha i
przykrêciæ os³onê (1).
Nape³niæ olejem napêdowym i sprawdziæ szczelno�æ
po³¹czeñ.
W razie potrzeby, z u¿yciem rêcznej pompki znajduj¹-
cej siê po lewej stronie silnika, przepompowaæ paliwo
przez ca³y uk³ad, a¿ zacznie wp³ywaæ z powrotem do
zbiornika przez przelew (2).

Zbiornik wody wykonany jest z tworzywa
nadaj¹cego siê do wtórnego przetworzenia
(polietylen).

Zbiornik wody, czyszczenie

12

3

Zbiornik paliwa jest wykonany z tworzywa
nadaj¹cego siê do wtórnego przetworzenia
(polietylen).

PO KA¯DYCH 2000 GODZIN PRACY (corocznie)

Przegub, sprawdzenie

Rys. 35 Przegub

Sprawdziæ przegub pod k¹tem uszkodzeñ lub pêkniêæ.

Sprawdziæ �ruby. Dokrêciæ w razie potrzeby.

Sprawdziæ sztywno�æ i dzia³anie przegubu.

UWAGA

Ostrze¿enie
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D£UGOTRWA£E PARKOWANIE

Przed parkowaniem walca na okres d³u¿szy
ni¿ miesi¹c nale¿y wykonaæ poni¿sze czyn-
no�ci:

Instrukcje dotycz¹ postoju walca do sze�ciu
miesiêcy.

Czynno�ci oznaczone * musz¹ byæ wykonane
odwrotnie przed ponownym uruchomieniem.

Rys. 36 Walec zabezpieczony przed wp³y-
wami atmosferycznymi

* Patrz wskazówki producenta w za³¹czonej do walca
instrukcji.

* Wymontowaæ akumulator, oczy�ciæ go, sprawdziæ
poziom elektrolitu zgodnie z opisem dotycz¹cym
obs³ugi po ka¿dych 50 godzinach pracy. £adowaæ
akumulator raz w miesi¹cu.

* Filtr powietrza, a przynajmniej jego wlot okryæ foli¹
lub owin¹æ ta�m¹. Zakryæ wylot rury wydechowej.
Dzia³ania te zapobiegaj¹ przedostawaniu siê wilgoci
do wnêtrza silnika.

Nape³niæ zbiornik paliwa dla unikniêcia kondensacji.

Nape³niæ zbiornik hydrauliczny do maksimum, jak
opisano przy przegl¹dach po ka¿dych 10 godzinach
pracy.

* Opró¿niæ zbiorniki, wê¿e, filtr i pompê. Odkrêciæ
wszystkie zraszacze. Instrukcje podane s¹ w roz-
dziale dotycz¹cym przegl¹dów po ka¿dych 10 go-
dzinach pracy.

Nasmarowaæ ³o¿yska przegubu i si³ownika skrêtu
jak opisano w czynno�ciach obs³ugowych po ka¿-
dych 50 godzinach pracy. Nasmarowaæ t³ok si³owni-
ka skrêtu. Nasmarowaæ zawiasy drzwi komory sil-
nika oraz oba koñce linki kierunku jazdy, jak przy
czynno�ciach obs³ugowych po ka¿dych 250
godzinach pracy.

* Zamkn¹æ pokrywê tablicy przyrz¹dów. Przykryæ
walec pokrowcem. Pokrowiec nie powinien siêgaæ
pod³o¿a. Przechowywaæ walec w pomieszczeniu,
najlepiej w temperaturze powy¿ej zera.

Akumulator

Silnik

Filtr powietrza, rura wydechowa

Zbiornik paliwa

Zbiornik hydrauliczny

Uk³ad zraszania

Si³ownik skrêtu, zawiasy itp.

Pokrowiec

Ostrze¿enie
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WSKAZÓWKI SPECJALNE

Nie ³¹czyæ ujemnego przewodu do ujemne-
go bieguna roz³adowanego akumulatora,
poniewa¿ ewentualne iskrzenie mo¿e
spowodowaæ wybuch wodoru emitowane-
go przez akumulator podczas ³adowania.

Upewniæ siê, ¿e napiêcie akumulatora dodat-
kowego jest takie, jak akumulatora walca.

Wy³¹czyæ zap³on i wszystkie odbiorniki pr¹du. W³¹czyæ
silnik maszyny wspomagaj¹cej rozruch. Najpierw pod-
³¹czyæ dodatni biegun akumulatora pomocniczego do
dodatniego bieguna akumulatora maszyny, nastêpnie
ujemny biegun akumulatora pomocniczego do masy
silnika uruchamianej maszyny. W³¹czyæ silnik maszyny
asystuj¹cej i pozwoliæ mu przez chwilê pracowaæ. Wy-
konaæ próbê rozruchu. Przewody roz³¹czaæ w odwrot-
nej kolejno�ci.

Standardowe oleje i inne
zalecane p³yny

Temperatura otoczenia powy¿ej
+50°C

Ograniczenia temperaturowe dotycz¹ walców w wersji
standardowej. Walce wyposa¿one w dodatkowe ele-
menty, takie jak wyt³umienie ha³asu, mog¹ wymagaæ
szczególnej uwagi podczas pracy w wy¿szej tempe-
raturze otoczenia.

Temperatura

Mycie wysokoci�nieniowe Nigdy nie kierowaæ strumienia wody bezpo-
�rednio na korek wlewu paliwa lub zbiornika
hydraulicznego. Ma to szczególne znaczenie
w przypadku u¿ycia myjki wysokoci�nieniowej.

Nie rozpylaæ wody na elementy uk³adu elektrycznego
lub tablicê przyrz¹dów. Korek wlewu paliwa okryæ foli¹
i zabezpieczyæ ta�m¹. Zabezpieczy to uk³ad paliwowy
przed dostawaniem siê wody przez otwór wentylacyjny
korka wlewu, co mog³oby spowodowaæ zak³ócenia w
pracy silnika, np z powodu zatykaj¹cego siê filtra
paliwa.
W przypadku po¿aru maszyny do gaszenia u¿ywaæ
ga�nicy proszkowej ABE. Dozwolone jest równie¿
stosowanie ga�nicy �niegowej typu BE.
Nie wolno spawaæ ani wierciæ otworów w ramie o-
chronnej (ROPS, Roll Over Protective Structure) lub w
elementach konstrukcyjnych kabiny. Elementów tych
nie wolno naprawiaæ; w razie uszkodzenia musz¹ byæ
wymienione na nowe.

Gaszenie ognia

Rama ochronna (ROPS)

Uk³ady maszyny nape³nione s¹ fabrycznie olejami i cie-
czami wyszczególnionymi w charakterystyce technicz-
nej  czynników smarnych, przystosowanymi do pracy
w otoczeniu o temperaturze pomiêdzy -10°C i +40°C.

Biologiczny olej hydrauliczny jest przystoso-
wany do pracy w temperaturze poni¿ej +35°C

Poni¿sze zalecenia dotycz¹ pracy w temperaturze
otoczenia do +50°C:

Silnik wysokoprê¿ny mo¿e byæ nape³niony standardo-
wym olejem, natomiast w uk³adzie hydraulicznym musi
byæ zastosowany olej mineralny Shell Tellus TX100 lub
równowa¿ny. Jako olej przek³adniowy nale¿y stosowaæ
Shell Spirax HD 85W/140, lub równowa¿ny.

Wspomaganie rozruchu

Rys. 37 Wspomaganie rozruchu

Ostrze¿enie

Ostrze¿enie

Ostrze¿enie
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Bezpieczniki
Maszyna jest wyposa¿ona w 12 V uk³ad elektryczny
zasilany alternatorem.

Akumulator pod³aczyæ do odpowiednich bie-
gunów (� do masy). Kabel miêdzy akumulato-
rem i alternatorem nie mo¿e byæ od³¹czany w
czasie pracy silnika.

Przed rozpoczêciem spawania elektrycznego
nale¿y od³¹czyæ kabel masowy akumulatora
oraz wszystkie po³¹czenia z alternatorem.

Skrzynki bezpiecznikowe znajduj¹ siê na kolumnie
sterowniczej pod pokryw¹.
Przeka�niki znajduj¹ siê w komorze silnika, po lewej
stronie akumulatora.

Rys. 38 Lewa skrzynka bezpiecznikowa
(standard)

7,5 A 1. Rozrusznik
15 A 2. Wentylator ch³odnicy oleju
7,5 A 3. Zraszanie, przeka�nik pozycji

neutralnej
7,5 A 4. Klakson, wska�nik paliwa
7,5 A 5. Sygna³ cofania

6. Prze³¹cznik wibracji, AVC

Rys. 39 Prawa skrzynka bezpiecznikowa
(akcesoria)

15 A 1. �wiat³a drogowe
15 A 2. �wiat³a robocze
5 A 3. Kierunkowskazy prawe
5 A 4. Kierunkowskazy lewe
10 A 5. �wiat³o b³yskowe
10 A 6. Przeka�nik kierunkowskazów

Rysunki obok pokazuj¹ wielko�æ zabezpieczeñ oraz
ich funkcje.
Lewa skrzynka bezpiecznikowa znajduje siê we
wszystkich maszynach.
Prawa skrzynka bezpiecznikowa znajduje siê wy³¹cz-
nie w maszynach wyposa¿onych w akcesoria zasilane
elektrycznie.

UK£AD ELEKTRYCZNY, BEZPIECZNIKI
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