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CC102/122 са специално проектирани за извършване на ремонтни работи върху 
асфалтови смеси, но могат да бъдат използвани и за полагане на настилки върху малки 
улици, тротоари и алеи за велосипедисти. Често те се използват като допълнение на 
по-големи валяци за трамбоване на напречни съединения и ограничени пространства.

CC122C е лек, комбиниран валяк, използван за трамбоване 
на тънки слоеве и меки асфалтови смеси.

CC142е типичен „градски валяк” за трамбоване на асфалтови смеси върху улици, 
паркинги и промишлени участъци. Капацитетът за работи от този тип е подходящ за 

последваща повърхностна обработка с машина от по-малък размер.

CC142C е предназначен и за малки работи по полагане на настилки върху участъци 
с ниска интензивност на движението и такива, за които се изисква атрактивна 

повърхностна структура. Типични работни площадки – в допълнение на тротоарите 
и велосипедните алеи, такива са площите за паркиране, алеи за голф и бягане, и велосипедните алеи, такива са площите за паркиране, алеи за голф и бягане, 

следователно паркинги, голф игрища и спортни съоръжения.

Вибрационен валяк
CC102, CC122/122C

CC142/142C
Поддръжка

M102BG5, януари 2007
Дизелов двигател:

  CC102/122/C Deutz F2L 2011, D2011 L02I
  CC142/C Deutz F3L 2011, D2011 L03I

Настоящите инструкции са приложими от:
  CC102/122/C PIN (S/N) *60119200*
  CC142/C PIN (S/N) *60213400*
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Прочетете цялото ръководство преди да 
пристъпите към сервизни дейности.

При работа на двигателя в закрити 
помещения се уверете, че е осигурена 
достатъчна смукателна вентилация.

Правилната поддръжка на машината е от съществено 
значение за гарантиране на пълноценната й 
експлоатация. Поддържайте машината чиста за по-
лесно и своевременно установяване на всякакви 
течове, разхлабени болтове и съединения.

Създайте си навик, всеки ден преди започване 
на работа, да извършвате проверка на валяка за 
установяване на всякакви евентуални течове или 
повреди. Проверявайте също и участъка под валяка, 
където най-често е по-лесно да установите наличието 
на теч.

ПАЗЕТЕ ОКОЛНАТА СРЕДА!
Не оставяйте след себе си никакви следи от 
масло, гориво или други вещества, вредни за 
околната среда.

В настоящото ръководство се съдържат инструкции 
за периодични мерки по поддръжката, обичайно 
извършвани от оператора.

The manufacturer’s instructions in the engine ma-
nual also apply. This is placed under a separate 
fl ap in the product folder for the roller.

СЪДЪРЖАНИЕ

ПРЕДУПРЕДИТЕЛНИ СИМВОЛИ

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Инструкции за безопасност – Лична 
безопасност

Специално внимание! – Повреди на машината 
или нейни компоненти.

КАЛИФОРНИЯ

Предложение 65 
Предупреждение

В щата Калифорния отработените 
газове от дизелови двигатели и 
някои от техните компоненти, се 
категоризират като причиняващи 
ракови заболявания, увреждания 
на плода и други заболявания на 
репродуктивната система.
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Винаги използвайте висококачествени смазочни материали в препоръчваните 
количества. Твърде многото грес или масло могат да доведат до прегряване и 
последващо ускорено износване.

ДВИГАТЕЛНО МАСЛО, Shell Rimula Super 15W/40 или еквивалентна
температура на околната   API CH-4
среда -15°C to +50°C (14°F to 122°F) 

ХИДРАВЛИЧНА ТЕЧНОСТ,
температура на околната среда 
-15°C to +40°C (14°F to 104°F)  Shell Tellus Oil TX68 или еквивалентна
температура на околната среда 
по-висока от +40°C (104°F) Shell Tellus Oil T100 или еквивалентна

BIOLOGICAL  BP BIOHYD SE-S 46
ХИДРАВЛИЧНА ТЕЧНОСТ Фабрично машината може да бъде напълнена с  

 биологически разградима течност. При смяна или   
 допълване да се използва същият вид течност.

МАСЛО ЗА БАРАБАНА,
температура на околната среда 
- 15 to +40°C (5°F to 104°F) Shell Spirax AX 80W/90, или еквивалентна
температура на околната среда 
по-висока от +40°C (104°F) Shell Spirax AX 85W/140 или еквивалентна
  API GL-5

ГРЕС  Shell Retinax LX2 или еквивалентна

ГОРИВО  Виж ръководството за експлоатация на двигателя.

При управление в изключително високи или ниски температури на околната среда 
са необходими други смазочни средства. Вижте глава „Специални инструкции” или 
се консултирайте с Dynapac.

Двигател, ниво на маслото Въздушен филтър

 Двигател, маслен филтър Акумулаторна батерия

 Резервоар за хидравличната  Налягане в гумите
 течност, ниво 

 Хидравлична течност, филтър Система за оросяване - спринклер

 Барабан, ниво на маслото Вода за системата за оросяване

 Смазочно масло Рециклираща

 Филтър за горивото Система за оросяване, гуми

Двигател, ниво на маслото Въздушен филтър

 Двигател, маслен филтър Акумулаторна батерия

 Резервоар за хидравличната  Налягане в гумите

 Хидравлична течност, филтър Система за оросяване - спринклер

 Барабан, ниво на маслото Вода за системата за оросяване

 Смазочно масло Рециклираща

 Филтър за горивото Система за оросяване, гуми

СМАЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ И СИМВОЛИ
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Тегло CECE,
стандартно оборудван валяк в кг, Deutz (фунта) 2350(5,181) 2600(5,733)  3900(8,599)
Дължина, стандартно оборудван валяк мм (инча) 2395(94) 2395(94)  2725(107)
Ширина, стандартно оборудван валяк, мм (инча) 1150(45) 1280(50)  1400(55)
Височина, стандартно оборудван валяк, мм (инча) 1755(69) 1755(69)  1855(73)
Височина, валяк с ПУСП, мм (инча) 2640(103) 2640(103)  2740(108)

 Тегло и габарити Тегло и габарити CC 102 122 142 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Тегло CECE,
стандартно оборудван валяк в кг, Deutz (фунта) 2425(5,347) 3750(8,268)
Дължина, стандартно оборудван валяк мм (инча) 2395(94) 2725(107)
Ширина, стандартно оборудван валяк, мм (инча) 1280(50) 1400(55) 
Височина, стандартно оборудван валяк, мм (инча) 1755(69) 1855(73) 
Височина, валяк с ПУСП, мм (инча) 2640(103) 2740(108)

 Тегло и габарити Тегло и габарити CC 122C 142C 
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Обеми на течности     литри (кварти)

Хидравличен резервоар  ............40 (42.2)
Горивен резервоар ......................50 (52.9)
Емулсионен резервоар (Combo) 40 (42.2)
Резервоар за вода ...................160 (169.1) (CC 102, CC 122/122C)
Резервоар за вода ................... 200 (211.4) (CC 142/142C)
Дизелов двигател (Deutz F2L, L02I) 6,5 (6.9) (CC 102, CC 122/122C)
Дизелов двигател (Deutz F3L, L03I) 6,0 (6.3) (CC 142/142C)
Барабан  ............................................ 4,0 (4.2) (CC 102)
Барабан  ............................................ 5,0 (5.3) (CC 122/122C)
Барабан  ............................................ 6,0 (6.3) (CC 142/142C)

Електрическа система

Акумулатор   12 V  75 Ah
Алтернатор  12 V  60 A
Предпазители   5, 7,5, 10, 15 A (тип Flat pin)

Трамбовъчни данни CC 102 CC 122/122C  CC 142/142C

Статичен линеен товар 
кг/см (паунда/кв. инч) 10,6 (59.4) 10,5 (58.8)  14,5 (81.2)
Амплитуда мм (инча) 0,50 (0,019) 0,50 (0,019)  0,50 (0,019)
Честота Hz (вибрации/мин) 57,0 (3,420) 58,0 (3,480)  52,0 (3,120)
Центробежна сила kN (lb) 23,0 (5,175) 27,0 (6,075)  33,0 (7,425)

Тяга  CC 102/122 CC 122C CC 142 CC 142C
   

Скоростен диапазон 
 км/ч (мили/ч) 0-8,6 (0-5,3) 0-6,6 (0-4,1) 0-9,8 (0-6,0) 0-10,2 (0-6,3)
 Капацитет на изкачване 
 (теоретичен) % 50/45 60 41 43

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

 Гуми (Combo)  CC 122C CC 142C

Размер на гумите 205/60-15 7,50-16
 Налягане на въздуха 170-250 kPa (1,7 - 2,5 kp/cm2) 240-300 kPa (2,4 - 3,0 kp/cm2)
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Налягане на отваряне 
MPa  CC 102/122/C CC 142C

Задвижваща система 33,0 35,0
Захранваща система 2,0  2,0
Вибрационна система 20,0 20,0
Системи за контрол 17,0 17,0
Освобождаване на спирачката 1,4  1,4

Размери на болтовете: M16  (PN 902889)
Клас якост:   10.9
Усукващ момент 240 Nm (обработени с Dacromet)

Усукващ момент в Nm за смазани, поцинковани
болтове, затягани с динамометричен ключ.

Усукващ момент

ПУСП

Хидравлична система

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

 M   КЛАС ЯКОСТ

 резба   8.8 10.9 12.9

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

 M   КЛАС ЯКОСТ

 резба   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  –
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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Нивата на вибрации се измерват в 
съответствие с работния цикъл, описан 
в Директива 2000/14/EO на ЕС за машини, 
оборудвани за пазара в Европейския съюз, 
с включена вибрация, върху мек полимерен 
материал при седалка на оператора, поставена 
в положение за транспортиране.

Вибрацията на целия корпус се измерва при по-
малко от действителната стойност от 0.5 м/сек2 
специфицирана в Директива 2002/44/ЕО на ЕС. 
(Граничната стойност е 1.15 м/сек2.)

Вибрацията на ръката се измерва при по-
малко от действителната стойност от 2.5 м/сек2 
специфицирана в същата директива.
(Граничната стойност е 5 м/сек2.)

Нивото на шума може да варира при 
движение върху различен терен и при 
различни положения на седалката.

Вибрации – Седалка на 
водача (ISO 2631)

Нивото на вибрация може да варира при 
движение върху различен терен и при 
различни положения на седалката.

CC102  105 – –
CC122/C 105 – –
CC142/C 106 – – 

Акустичните нива се измерват в съответствие Директива 
2000/14/ЕО на ЕС за машини, оборудвани за пазара в 
Европейския съюз, с включена вибрация, върху мек полимерен 
материал при седалка на оператора, поставена в положение за 
транспортиране.

Акустични нива

CC102  105 – –
CC122/C 105 – –
CC142/C 106 – – 

CC102  105 – –
CC122/C 105 – –
CC142/C 106 – – 

CC102  105 – –
CC122/C 105 – –
CC142/C 106 – – 

Модел Гарантирано 
акустично 
ниво на 
мощност 
dB(A)

Ниво на 
акустично 
налягане, 
върху ухото 
на оператора

Ниво на 
акустично 
налягане, 
върху ухото 
на оператора 
(кабина) dB(A) (кабина) dB(A) 
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ГРАФИК НА ПОДДРЪЖКАТА

Фигура 1 Точки на обслужване и поддръжка

1. Резервоар за гориво
2. Зареждане с 
 гориво
3. Радиатор
4. Въздушен филтър
5. Акумулаторна   
 батерия
6. Дизелов двигател
7. Резервоар за вода
8. Система за   
 оросяване-   
 спринклер/Барабан
9. Система за   
 почистване-  
 скрепер/Барабан

10. Гумени елементи и затягащи   
  винтове
11. Пълнене с хидравлична    
  течност
12. Резервоар за     
  хидравлична течност
13. Филтър за хидравлична   
  течност
14. Резервоар за хидравличната   
  течност, инспекционен отвор
15. Шарнирно съединение
16. Закрепване на кормилните   
  цилиндри

17. Пробки на отвор за   
  пълнене/Барабан
18. Ниво на маслото в   
  барабана
19. Гуми/Налягане в гумите
20. Система за оросяване-  
  спринклер/Колела
21. Система за почистване- 
  скрепер/Колела
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Дейности  по позиции Виж стр.   Коментари
на фигура 1

   4  Проверете индикатора на 
   въздушния филтър  16
    Проверете изправността на пневматичните 
   маркучи и плътността на съединенията 16 
 15  Гресирайте шарнирите на кормилната уредба 17
 16  Гресирайте скобите на кормилните цилиндри 17
 19  Проверете налягането на гумите (combo) 17

  След първите 50 часа експлоатация, заменете всички маслени филтри и   
  маслото, с изключение на хидравличната течност.

Дейности  по позиции Виж стр.   Коментари
на фигура 1

Периодичните мерки са предназначени най-вече да 
се извършват след изтичане на специфициран брой 
часове експлоатация или на периоди: ежедневно, 
ежеседмично и т.н.

При проверка на маслата и горивото, 
както и при смазване с масло или грес, 
отстранете всички замърсявания, преди да 
пристъпите към пълнене на системата.

Също така важат и указанията на 
производителя, които се намират в 
ръководството за експлоатация на 
двигателя.

На всеки 50 часа работа (всяка седмица)

На всеки 10 часа работа (всеки ден)

МЕРКИ ЗА ПОДДРЪЖКА

  
  
  Преди пускане
  6  Проверете нивото на масло в двигателя  Виж ръководството за   
    експлоатация на двигателя.
 14  Проверете нивото в резервоара за 
  хидравличната течност  11 
 3  Проверете свободната циркулация на 
  охлаждащия въздух 12
 1  Заредете с гориво 12
 7 Напълнете резервоара за вода   12
 8 Проверете системата за оросяване/Барабан 13
 9  Проверете системата за почистване/Барабан 14
 21 Проверете пружинните съоръжения 
  за остъргване 14 Опция
 20 Проверете системата за оросяване/Гуми 14
 21 Проверете системата за почистване/Гуми 15
 23  Изпитайте действието на спирачките  15
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                  Дейности  по позиции Виж стр.   Коментари         Дейности  по позиции Виж стр.   Коментари         
на фигура 1 

 3 Почистете охладителя за хидравлична 
  течност 18
   5 Проверете нивото на електролита 
  в акумулатора 18
    6 Почистете фланците за охлаждане на двигателя. *

На всеки 250 часа работа (всеки месец)

Дейности  по позиции Виж стр.   Коментари
на фигура 1  

  18 Проверете нивото на маслото в барабаните 19
 10 Проверете гумените елементи и 
  болтовите съединения 19
 11 Проверете капака/отвора за аериране на 
  резервоара за хидравличната течност 20
 6 Смажете органите за управление и 
  шарнирните съединения 20
 6 Заменете двигателното масло. 21 *
 6 Заменете филтъра за двигателно масло. 21 *
   6 Проверете клиновидните ремъци 
  на двигателя. 21 *

На всеки 500 часа работа (всеки три месеца)

Дейности  по позиции Виж стр.   Коментари
на фигура 1

  13 Заменете филтъра за хидравлична течност 22
 12  Източете кондензата от резервоара за 
  хидравлична течност 23
   4 Заменете главния филтър във въздушния 
  филтър 23
  6  Заменете горивния филтър на двигателя 23 
   6 Заменете предварителния горивен 
  филтър на двигателя 24
  6 проверете състоянието на зъбчатия 
  ремък на двигателя.  *
  6  Проверете хлабината на клапаните на двигателя. *

На всеки 1000 часа работа (всеки шест месеца)

Дейности  по позиции Виж стр.   Коментари
на фигура 1  

 12  Заменете хидравличната течност  25
 18 заменете маслото в барабаните 25
 7 Изпразнете и почистете резервоара за вода 26
 22 Почистете емулсионния резервоар  27
   1 Изпразнете и почистете резервоара за гориво 27
  Проверете състоянието на шарнирните 
  съединения в кормилната система 27

На всеки 2000 часа работа (всяка година)

МЕРКИ ЗА ПОДДРЪЖКА

* = Виж ръководството за експлоатация на двигателя.
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НА ВСЕКИ 10 ЧАСА РАБОТА (ЕЖЕДНЕВНО)

Резервоар за хидравлична 
течност – Проверка на 
нивото – Пълнене

1

Фигура 3 Отделение на двигателя
 1. Пълнене с хидравлична 

творете напълно капака на двигателя, развийте 
капачката за пълнене (1) и при необходимост 
допълнете с прясно масло. За правилния клас 
хидравлична течност виж стр. 3.

Фигура 2 Резервоар за хидравлична   
 течност
 1. Инспекционен отвор

Резервоар за хидравлична 
течност – Проверка на 
нивото – Пълнене

1

Уверете се, че нивото на маслото е между 
маркировките max/min. Ако нивото на течността 
е твърде ниско, долейте с хидравлична течност, 
съответстваща на спецификациите за смазочни 
средства.

Поставете валяка на равна повърхност. 
Двигателят трябва да се спре и да се 
задейства спирачката
По време на всички проверки и 
настройки на валяка, бутонът на 
аварийната/ръчна спирачка трябва да се 
държи натиснат, освен в случаите, когато 
е специфицирано нещо друго.
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Зареждайте с гориво всеки ден преди започване 
на работа. Развийте заключващата се капачка 
на резервоара (1) и налейте дизелово гориво до 
нивото на долния край на тръбата за пълнене.

В никакъв случай не зареждайте с 
включен двигател,
не пушете и не допускайте разливане на 
гориво.

За класа дизелово гориво направете справка в 
ръководството за експлоатация на двигателя.

Резервоарът има вместимост 50 кварта (47.5 литра) 
гориво.

Развийте капачката на резервоара (1) и без 
да сваляте мрежестия филтър, налейте 
чиста вода. Относно обема на резервоара, 
направете справка в техническата 
спецификация.

Добавка: Малки количества, екологично 
безвреден антифриз, а за моделите combo, 
е възможно да се добави охладителна 
течност за металорежещи машини.

1

Фигура 5 Резервоар за гориво
 1. Капачка на резервоара

Резервоар за гориво 
– Зареждане с гориво

НА ВСЕКИ 10 ЧАСА РАБОТА (ЕЖЕДНЕВНО)

Фигура 4 Дясна страна на валяка
 1. Вентилационна решетка за  
 охлаждащ въздух

Циркулация на въздуха 
– Проверка

1

Уверете се, че охлаждащият въздух циркулира 
свободно през защитната вентилационна решетка 
на двигателното отделение.

Резервоар за вода 
– Пълнене

Фигура 6 Резервоар за вода
1. Капачка на резервоара

1
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Разглобете на ръка задръстената дюза. Продухайте 
дюзата (2) и финия филтър (4) с въздух под 
налягане или инсталирайте резервни дюза/филтър 
и почистете задръстените на по-късен етап.

При работа със сгъстен въздух носете 
предпазни очила.

Фигура 9 Помпена система
 1. Филтър за вода
 2. Спирателен кран
 3. Водна помпа

3

Фигура 8 Дюза
 1. Ръкав
 2. Дюза
 3. Уплътнение
 4. Мрежест филтър

При почистване на грубия филтър (1), затворете 
спирателния кран (2) и разхлабете кожуха на 
филтъра.

Почистете филтъра и кожуха му, като проверите 
състоянието на гуменото уплътнение.

След проверка и почистване, стартирайте 
системата, за да проверите функционирането й.

Кранът за източване е разположен отляво на 
участъка на помпената система. Това улеснява 
източването както на резервоара, така и на 
помпената система.

1

2

Система за оросяване-
спринклер/Барабан
Проверка - Почистване

Стартирайте оросителната система и се уверете, 
че нито една от дюзите (1) не е задръстена. При 
необходимост, почистете задръстената дюза и 
филтъра за груби частици, разположен в съседство 
на водната помпа. Виж фигурите по-долу.

1

Фигура 7 Барабан
 1. Дюза

НА ВСЕКИ 10 ЧАСА РАБОТА (ЕЖЕДНЕВНО)

1

2

3

4
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Уверете се, че по време на транспорт, 
cкрепери, с пружинно действие са 
отделени от барабана.

Напълнете задния резервоар с емулсионна 
течност, например вода, смесена с 2% охлаждаща 
течност за металорежещи машини. Уверете се, 
че дюзите на системата за оросяване (2) не са 
задръстени. При необходимост ги почистете заедно 
с филтъра. За подробни инструкции виж Система 
за оросяване-спринклер/Барабан – Почистване.

В емулсионния резервоар не се 
разрешава използване на течности, 
запалителни или вредни за околната 
среда.

Периодично проверявайте грайферите 
на гумите за установяване на залепнала 
асфалтова смес; това е вероятно, докато 
гумите не бъдат достатъчно загрети.

Система за оросяване
- спринклер/Колела
Проверка - Почистване

Фигура 12 Колесна рейка
 1. Капачка на отвора за пълнене
 2. Дюза (по една за всяка гума)

1

2

НА ВСЕКИ 10 ЧАСА РАБОТА (ЕЖЕДНЕВНО)

Скрепери, с пружинно 
действие (Опция) 
Проверка - Настройка

Фигура 11 Скрепери, с пружинно действие
 1. Острие на скрепера
 2. Болтове за регулиране

Фигура 10 Барабан
 1. Острие на скрепера
 2. Болтове за регулиране

Проверете за повреди в скреперите. Регулирайте 
скреперите така, че те да отстоят от барабана на 
1-2 мм. За специални асфалтови смеси може да се 
окаже необходимо остриетата на скрепера (1) леко 
да докосват барабаните.

По време на експлоатация върху скрепера могат да 
се натрупат асфалтови остатъци, които да повлияят 
на силата на контакт. При необходимост те трябва 
да бъдат почистени.

За регулиране на контактното налягане на острието 
на скрепера към барабана, разхлабете болтове (2).

След всяко регулиране не забравяйте отново да 
затегнете всички болтове.

Фиксирани скрепери
Проверка - Настройка

2

1

1

2

2
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2      3

 1 4 1 4

Скрепери – Проверка - Настройка

Фигура 14 Колесни скрепери
1. Скрепер

 2. Греда на скрепера
 3. Шплент
 4. Болтове за регулиране

По време на трамбоване на асфалтови смеси 
проверете дали скреперът (1) лежи върху гумата.

По време на транспортно движение скреперите 
трябва да са отделени от гумите. С помощта 
на шплента (3), поставен в най-горния отвор, 
фиксирайте гредата на скрепера (2) в повдигнато 
положение.

За регулиране на ъгъла на контакт на скрепера 
към гумата, разхлабете болтове (4), регулирайте 
положението на скрепера и след това отново 
затегнете болтовете.

Помпена система/Гуми
Проверка - Почистване

2 1

Фигура 13 Лява степенка
  1. Кожух на филтъра
  2. Филтърна касета.

При почистване затворете спирателния кран (2). 
Освободете кожуха на филтъра (1). Почистете 
вложката и кожуха.
Проверете на слух или с докосване с ръка дали 
водната помпа работи.

НА ВСЕКИ 10 ЧАСА РАБОТА (ЕЖЕДНЕВНО)

6  9

Фигура 15 Контролно табло
 6. Бутон на аварийна/ръчна   
 спирачка
  9. Предупредителна лампа за  
  спирачките

Спирачки – Проверка
Проверете как работят спирачките, както 
следва:

Подкарайте валяка бавно напред.

Натиснете бутона на аварийната/ръчна спирачка 
(6). Предупредителната лампа (9) на контролното 
табло трябва да светне и валякът трябва да спре.

След като сте изпробвали спирачките, установете 
лоста за движение напред и назад в неутрално 
положение.

Издърпайте бутона на аварийната/ръчна спирачка.

Валякът е готов за работа.
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Поставете валяка на равна повърхност. 
По време на всички проверки и 
настройки на валяка, спирачният бутон 
на аварийната/ръчна спирачка трябва 
да се държи натиснат, освен в случаите, 
когато е специфицирано нещо друго.

Когато, при пълни обороти на двигателя, 
индикатор (4) е в червения сектор, 
заменете или почистете основния филтър 
на въздухопречиствателя (1).

Освободете двата фиксатора, извадете капака, 
след което извадете главния филтър (1).

Не отстранявайте дублиращия филтър (2).

За почистване на основния филтър, насочете 
въздушната струя нагоре и надолу по дължината 
на хартиените гънки от вътрешната страна на 
филтъра. 

За да избегнете прокъсване на хартията, дръжте 
дюзата най-малко на 2-3 см (1/8”) от хартиените 
гънки.

При работа със сгъстен въздух носете 
предпазни очила.

Избършете вътрешната страна на капака и кожуха 
на филтъра (3).

Проверете дали скобите на маркуча 
между кожуха на филтъра и смукателния 
маркуч са затегнати и дали маркучите 
не са повредени. Проверете цялостното 
състояние на всички маркучи до двигателя.

На всеки 5 почиствания заменяйте 
въздушния филтър.

Въздушен филтър
Проверка - Индикатор

НА ВСЕКИ 50 ЧАСА РАБОТА (ЕЖЕСЕДМИЧНО)

Главен филтър
– Почистване със сгъстен 
въздух

Фигура 17 Главен филтър

Фигура 16 Въздушен филтър    
  (въздухопречиствател)
  1. Главен филтър
  2. Дублиращ филтър
  3. Кожух на филтъра
  4. Индикатор

Фигура 18 Въздушен филтър
4. Дублиращ филтър

Дублиращ филтър 
– Смяна

Дублиращият филтър се сменя с нов на всяка 
пета смяна или почистване на главния филтър. 
Дублиращият филтър не подлежи на почистване.

За да се смени дублиращият филтър (4), извадете 
стария филтър от държача, вкарайте новия филтър 
и отново сглобете въздухопречиствателя в обратен 
ред.

1

2

3

4

44
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Кормилен цилиндър и 
шарнирно
съединение - Смазване

При работещ двигател не допускайте 
никой в близост до шарнирното 
съединение. При работа с кормилната 
система съществува риск от смачкване. 
Преди смазване натиснете бутона на 
аварийната/ръчната спирачка.

Завъртете волана докрай наляво, за да получите 
достъп до всички четири гресьорки (1) от дясната 
страна на машината.

Избършете гресьорките (1). Смажете всяка 
гресьорка с пет натискания на ръчен шприц за 
гресиране (такаламит). Уверете се, че греста 
прониква в лагерите. Ако греста не прониква 
в лагерите, може да се наложи да освободите 
шарнирното съединение с крик, докато повтаряте 
процеса на гресиране.

1

Фигура 19 Шарнирно съединение
 1. Гресьорки

1

Гуми - Налягане в гумите

Фигура 20 Гуми (Combo)
1. Въздушен вентил

Проверете с манометър налягането на гумите.

Уверете се, че гумите са с еднакво налягане.

Препоръчано налягане: Вижте Технически 
спецификации.

НА ВСЕКИ 50 ЧАСА РАБОТА (ЕЖЕСЕДМИЧНО)
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Поставете валяка на равна повърхност. 
По време на всички проверки и настройки 
Поставете валяка на равна повърхност. 
По време на всички проверки и настройки 
Поставете валяка на равна повърхност. 

на валяка, спирачният бутон на 
По време на всички проверки и настройки 
на валяка, спирачният бутон на 
По време на всички проверки и настройки 

аварийната/ръчна спирачка трябва да се 
на валяка, спирачният бутон на 
аварийната/ръчна спирачка трябва да се 
на валяка, спирачният бутон на 

държи натиснат, освен в случаите, когато 
е специфицирано нещо друго.
държи натиснат, освен в случаите, когато 
е специфицирано нещо друго.
държи натиснат, освен в случаите, когато 

Акумулаторна батерия
Проверка нивото на 
електролита

Никога не използвайте открит пламък 
при проверка на нивото на електролита. 
По времето, през което алтернаторът 
при проверка на нивото на електролита. 
По времето, през което алтернаторът 
при проверка на нивото на електролита. 

зарежда акумулаторната батерия, се 
По времето, през което алтернаторът 
зарежда акумулаторната батерия, се 
По времето, през което алтернаторът 

отделя взривоопасен газ.
Отворете изцяло капака на двигателя.

Избършете до сухо горната част на акумулаторната 
батерия.
Избършете до сухо горната част на акумулаторната 
батерия.
Избършете до сухо горната част на акумулаторната 

Необходимо е да носите предпазни 
очила. Акумулаторната батерия съдържа 
Необходимо е да носите предпазни 
очила. Акумулаторната батерия съдържа 
Необходимо е да носите предпазни 

киселина. Изплакнете с вода, ако по 
очила. Акумулаторната батерия съдържа 
киселина. Изплакнете с вода, ако по 
очила. Акумулаторната батерия съдържа 

тялото попадне електролит.
Вдигнете капачетата на клетките и проверете дали 
електролитът е на около 10 мм (3/8”) над плочите. 
Вдигнете капачетата на клетките и проверете дали 
електролитът е на около 10 мм (3/8”) над плочите. 
Вдигнете капачетата на клетките и проверете дали 

Проверете нивото във всички клетки. Ако нивото е 
електролитът е на около 10 мм (3/8”) над плочите. 
Проверете нивото във всички клетки. Ако нивото е 
електролитът е на около 10 мм (3/8”) над плочите. 

ниско, долейте дестилирана вода до необходимото 
Проверете нивото във всички клетки. Ако нивото е 
ниско, долейте дестилирана вода до необходимото 
Проверете нивото във всички клетки. Ако нивото е 

ниво. Ако температурата на околната среда е 
ниско, долейте дестилирана вода до необходимото 
ниво. Ако температурата на околната среда е 
ниско, долейте дестилирана вода до необходимото 

под точката на замръзване, оставете двигателя 
да поработи известно време, преди да долеете 
под точката на замръзване, оставете двигателя 
да поработи известно време, преди да долеете 
под точката на замръзване, оставете двигателя 

дестилирана вода в акумулаторната батерия. В 
да поработи известно време, преди да долеете 
дестилирана вода в акумулаторната батерия. В 
да поработи известно време, преди да долеете 

противен случай електролитът може да замръзне.
дестилирана вода в акумулаторната батерия. В 
противен случай електролитът може да замръзне.
дестилирана вода в акумулаторната батерия. В 

Уверете се, че вентилационните отвори на 
капачетата на клетките не са блокирани. След това 
Уверете се, че вентилационните отвори на 
капачетата на клетките не са блокирани. След това 
Уверете се, че вентилационните отвори на 

поставете капака обратно.
капачетата на клетките не са блокирани. След това 
поставете капака обратно.
капачетата на клетките не са блокирани. След това 

Кабелните обувки следва да бъдат чисти и добре 
затегнати. Почистете корозиралите кабелни обувки и 
Кабелните обувки следва да бъдат чисти и добре 
затегнати. Почистете корозиралите кабелни обувки и 
Кабелните обувки следва да бъдат чисти и добре 

ги смажете с киселинно-устойчив вазелин.
затегнати. Почистете корозиралите кабелни обувки и 
ги смажете с киселинно-устойчив вазелин.
затегнати. Почистете корозиралите кабелни обувки и 

При разединяване на акумулаторната 
батерия, винаги първо разединявайте 
При разединяване на акумулаторната 
батерия, винаги първо разединявайте 
При разединяване на акумулаторната 

минусовия кабел. При съединяване на 
батерия, винаги първо разединявайте 
минусовия кабел. При съединяване на 
батерия, винаги първо разединявайте 

акумулаторната батерия, винаги първо 
минусовия кабел. При съединяване на 
акумулаторната батерия, винаги първо 
минусовия кабел. При съединяване на 

съединявайте плюсовия кабел.
акумулаторната батерия, винаги първо 
съединявайте плюсовия кабел.
акумулаторната батерия, винаги първо 

Изхвърляйте използваните акумулаторни 
батерии по надлежния начин. Същите 
Изхвърляйте използваните акумулаторни 
батерии по надлежния начин. Същите 
Изхвърляйте използваните акумулаторни 

съдържат олово, което е вредно за околната 
среда.
Преди да пристъпите към заваръчни работи 
по машината, разединете заземяващия 
кабел от акумулаторната батерия, след 
по машината, разединете заземяващия 
кабел от акумулаторната батерия, след 
по машината, разединете заземяващия 

което и всички електрически съединения към 
алтернатора.

Проверете дали въздушният поток, преминава 
безпрепятствено през охлаждащата течност.
Проверете дали въздушният поток, преминава 
безпрепятствено през охлаждащата течност.
Проверете дали въздушният поток, преминава 

В случай, че радиаторът е замърсен го почистете с 
безпрепятствено през охлаждащата течност.
В случай, че радиаторът е замърсен го почистете с 
безпрепятствено през охлаждащата течност.

помощта на въздух или водна струя под налягане.
При почистването насочвайте въздушната или 
помощта на въздух или водна струя под налягане.
При почистването насочвайте въздушната или 
помощта на въздух или водна струя под налягане.

водна струя през охладителя в посока, обратна на 
При почистването насочвайте въздушната или 
водна струя през охладителя в посока, обратна на 
При почистването насочвайте въздушната или 

посоката, в която се движи охлаждащият въздух.
     

При използване на водна струя под високо 
налягане не дръжте дюзата твърде близо до 
При използване на водна струя под високо 
налягане не дръжте дюзата твърде близо до 
При използване на водна струя под високо 

охладителя.
При работа със сгъстен въздух носете 
предпазни очила.

Фигура 21 Отделение на двигателя
1. Охладител на хидравличната течност

1

Охладител на хидравличната 
течност
Проверка - Почистване

Клетка на акумулаторна 
батерия

1

Фигура 22 Корпус на акумулаторната  
 батерия
 1. Акумулаторна батерия

Фигура 23 Ниво на електролита в   
 акумулаторна батерия
  1. Капаче на клетка
  2. Ниво на електролита
  3. Плоча

НА ВСЕКИ 250 ЧАСА РАБОТА (ЕЖЕМЕСЕЧНО)

11

22

3

10 mm10 mm
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Барабан - Проверка 
нивото на маслото

Поставете валяка на равна повърхност. 
По време на всички проверки и 
настройки на валяка, спирачният бутон 
на аварийната/ръчна спирачка трябва 
да се държи натиснат, освен в случаите, 
когато е специфицирано нещо друго.

Барабан - Ниво на маслото 
- Проверка - Пълнене

Проверката се отнася за CC102/122.

Придвижете бавно валяка, докато пробката за 
маслото (1) съвпадне с един от инспекционните 
отвори (2).

Свалете пробката и проверете дали нивото на 
маслото достига до долния край на отвора на 
пробката. При необходимост долейте с прясно, 
чисто масло. Използвайте масло съгласно 
предписанията в спецификацията за смазочните 
материали.

Преди да я поставите обратно, почистете 
магнитната пробка за масло (1) от всякакви 
метални частици.

1     21     21     2

Фигура 24. Барабан, страна на   
 вибрацията
 1. Маслена пробка
 2. Инспекционен отвор

Проверката се отнася за CC142.

Придвижете бавно валяка, докато пробката за 
маслото (1) съвпадне с полукръглата вдлъбнатина 
на окачването на барабана.

Свалете пробката и проверете дали нивото на 
маслото достига до долния край на отвора на 
пробката. При необходимост долейте с прясно, 
чисто масло. Използвайте масло съгласно 
предписанията в спецификацията за смазочните 
материали.

Преди да я поставите обратно, почистете 
магнитната пробка за масло (1) от всякакви 
метални частици.

1

Фигура 25 Барабан, двигателна страна
1. Маслена пробка

НА ВСЕКИ 500 ЧАСА РАБОТА (ВСЕКИ ТРИ МЕСЕЦА)

Фигура 26 Окачване на барабана
 1. Гумен елемент
 2. Крепежни болтове

12

Гумени елементи и крепежни 
болтове – Проверка

Проверете всички гумени елементи (1). Заменете 
всички елементи, ако повече от 25% от тях от 
едната страна на барабана са с пукнатини, по-
дълбоки от 10-15 мм (3/8–5/16”).

За помощ при проверката използвайте острието на 
нож или заострен предмет.

Освен това, проверете дали винтовете (2) са 
затегнати.
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Развийте и проверете дали капачката на 
резервоара не е задръстена; въздушният поток 
трябва да преминава безпрепятствено през 
капачката и в двете посоки.
Ако преминаването в някоя от посоките е 
блокирано, почистете филтъра с малко дизелово 
гориво, след което го продухайте със сгъстен 
въздух, докато запушването бъде отстранено или 
заменете капачката с нова.

При работа със сгъстен въздух носете 
предпазни очила.

1

2

Фигура 29 Място на оператора
1. Лост за движение напред и назад
2. Крепежни болтове

Смажете с няколко капки масло лостовете 
за управление за движение напред/назад в 
отделението на двигателя.
Ако след дълъг период на работа лостовете 
клеясат, свалете капака и механизма на лоста 
напред/назад в операторската станция и смажете 
механизма.

Смажете механизма на лоста за движение напред и 
назад.
Развийте болтовете (2) върху горната част на 
защитния капак, свалете капака и смажете с масло 
механизма под него.

Органи за управление- 
Смазване

Органи за управление
- Смазване

1

Фигура 28 Отделение на двигателя
1. Лост за движение напред и назад

НА ВСЕКИ 500 ЧАСА РАБОТА (ВСЕКИ ТРИ МЕСЕЦА)

1

Капачка на резервоара за 
хидравлична течност
- Проверка

Фигура 27 Отделение на двигателя  Фигура 27 Отделение на двигателя  Фигура 27 Отделение на двигателя
 1. Капачка на резервоара
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Преди източване на маслото подгрейте двигателя.
При работа на двигателя в закрити 
помещения се уверете, че е осигурена 
достатъчна смукателна вентилация.
(Налице е риск от отравяне с въглероден 
оксид).
Изключете двигателя и задействайте 
ръчната спирачка.
Поставете под пробката съд с вместимост 
най-малко 8 кварта (7,7 л). Съберете 
източеното масло и го унищожете съгласно 
изискванията.
При източване на горещо масло 
съществува опасност от изгаряне. 
Вземете мерки за защита на ръцете си.

Развийте пробката за източване (1).
Оставете маслото да изтече, след което завийте 
пробката обратно.
Напълнете с прясно двигателно масло; използвайте 
масло съгласно предписанията в спецификацията 
за смазочните материали или ръководството 
за експлоатация на двигателя. Проверете с 
пръчката дали нивото на двигателното масло е в 
необходимите граници; за подробности направете 
справка в ръководството.

Свалете и изхвърлете масления филтър (1) и го за 
заменете с нов.

Проверете ремък (2) за наличие на пукнатини или 
други повреди. При необходимост ремъкът трябва 
да се замени.

Проверете опъването на ремъка; ако при натискане 
с пръст в средата между двете водещи ремъчни 
шайби, ремъкът провисва с повече от 10 мм (3/8”), 
той трябва да бъде обтегнат.

За подробни инструкции относно смяната 
на маслото и филтрите, и обтягане на 
ремъка виж ръководството за експлоатация 
на двигателя.

Стартирайте двигателя и проверете притягането на 
масления филтър и пробката.

При работа на двигателя в закрити 
помещения се уверете, че е осигурена 
достатъчна смукателна вентилация.
(Налице е риск от отравяне с въглероден 
оксид).

Монтирайте обратно защитната планка на
двигателя.

Двигател 
– Смяна на маслото

1

Фигура 30 Отделение на двигателя,   
 дясна страна

1. Източване на маслото

Маслен филтър – Смяна

1     21     2

Фигура 31 Дизелов двигател
1. Маслен филтър

 2. Клиновиден ремък

НА ВСЕКИ 500 ЧАСА РАБОТА (ВСЕКИ ТРИ МЕСЕЦА)
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Фигура 33 Филтър за хидравлична   
 течност
 3. Капак 

Поставете валяка на равна повърхност. 
По време на всички проверки и 
настройки на валяка, спирачният бутон 
на аварийната/ръчна спирачка трябва 
да се държи натиснат, освен в случаите, 
когато е специфицирано нещо друго.

Освободете филтърната вложка (4) от опората (5).

Изхвърлете филтъра по предписан, 
безопасен начин, той е за еднократна 
употреба и не подлежи на почистване.

Монтирайте нова вложка върху опората, поставете 
я в държача на филтъра (6) и инсталирайте 
обратно червената капачка.

Стартирайте двигателя и го оставете да работи на 
пълни обороти в продължение на половин минута, 
като проверите дали капакът на филтъра (3) остава 
здраво затегнат.

При работа на двигателя в закрити 
помещения се уверете, че е осигурена 
достатъчна смукателна вентилация.
(Налице е риск от отравяне с въглероден 
оксид).

Фигура 34 Филтър за хидравлична   
 течност
 3. Капак
 4. Филтрова вложка
 5. Опора
 6. Държач на филтъра

6
3

5

4

Освободете червената капачка (3) и издърпайте 
филтровата вложка навън (4).

За да предотвратите попадането на прах в 
резервоара, временно поставете червената капачка 
обратно.

3

Развийте шестте крепежни болта (1).

Снемете обезопасителната планка (2).

1

2

Фигура 32 Отделение на двигателяФигура 32 Отделение на двигателя
1. Крепежни болтове
2. Обезопасителна планка

Филтър за хидравлична 
течност - Замяна

НА ВСЕКИ 1000 ЧАСА РАБОТА (ВСЕКИ ШЕСТ МЕСЕЦА)
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Резервоар за хидравличната 
течност - Източване

Разхлабете и развийте горивния филтър (1). 
Изхвърлете филтъра по предписан, безопасен 
начин, той е за еднократна употреба и не подлежи 
на почистване.

За подробни инструкции относно подмяната 
на горивния филтър виж ръководството за 
експлоатация на двигателя.

Запалете двигателя и проверете за течове от 
горивния филтърът.

При работа на двигателя в закрити 
помещения се уверете, че е осигурена 
достатъчна смукателна вентилация.
(Налице е риск от отравяне с въглероден 

Кондензатът в резервоара за хидравличната 
течност се източва посредством пробката (1). 
Източването се извършва след като валякът е 
оставен неподвижен за продължителен период от 
време – например, след престой за цялата нощ.

При източване бъдете особено внимателни. 
Не допускайте изпускане на пробката, така 
че маслото да изтече.

Източването става последния начин:

Поставете съд под пробката.

Развийте пробката и оставете кондензатът да 
изтече.

Затегнете пробката отново.

Фигура 35 Лява страна на рамата  
 1. Пробка за източване

11

Замяна на горивния 
филтър

Фигура 36 Двигателно отделение   
 CC102/122/C

1. Филтър за горивото

1

НА ВСЕКИ 1000 ЧАСА РАБОТА (ВСЕКИ ШЕСТ МЕСЕЦА)

Поставете подходящ съд за събиране 
на горивото, изтичащо при сваляне на 
филтъра.

Замяна на горивния 
филтър

Фигура 37 Двигателно отделение CC142/С
1. Филтър за горивото

1
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Натиснете бутона на ръчната спирачка.

Изключете двигателя и отворете лявата врата на 
двигателното отделение.

С помощта на отвертка освободете скобата на 
маркуча (2).

Изхвърлете предварителния филтър (1) 
по предписан, безопасен начин, той е за 
еднократна употреба и не подлежи на 
почистване.

Поставете нов предварителен филтър и затегнете 
отново скобите на маркуча.

Запалете двигателя и проверете дали 
предварителния филтър не тече.

При работа на двигателя в закрити 
помещения се уверете, че е осигурена 
достатъчна смукателна вентилация. При 
работа в закрити пространства е налице 
риск от отравяне с въглероден окис.

НА ВСЕКИ 1000 ЧАСА РАБОТА (ВСЕКИ ШЕСТ МЕСЕЦА)

Почистване на 
предварителния 
филтър за горивото

1 2

Фигура 38 Двигателно отделение   
 CC102/122/C

1. Предварителен филтър
 2. Скоби за маркуча

Сменете основния филтър (3) на 
въздухопречиствателя, дори ако не е бил почистван 
пет пъти. За информация относно смяната на 
филтъра, вижте параграф “На всеки 50 часа 
работа”.

Ако след задръстване филтърът не бъде 
почистен, двигателят ще изпуска дим, ще 
загуби мощност и съществува сериозна 
опасност от неговото повреждане.

Смяна на 
въздухопречиствателя

Фигура 40 Въздушен филтър    
 (въздухопречиствател)

1. Кожух на филтъра
 2. Дублиращ филтър
 3. Главен филтър

11

2

3

Почистване на 
предварителния 
филтър за горивото

1 2

Фигура 39 Двигателно отделение CC142/С
1. Предварителен филтър

 2. Скоби за маркуча
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Инструкциите се отнасят за CC 142.
Поставете валяка на равна повърхност и 
внимателно го придвижете, докато пробката за 
Поставете валяка на равна повърхност и 
внимателно го придвижете, докато пробката за 
Поставете валяка на равна повърхност и 

масло (1) сочи право надолу.
внимателно го придвижете, докато пробката за 
масло (1) сочи право надолу.
внимателно го придвижете, докато пробката за 

Изключете двигателя и задействайте 
аварийната/ръчната спирачка.
Поставете под пробката съд с вместимост 
най-малко 7 кварти (7,7 л). Съберете 
Поставете под пробката съд с вместимост 
най-малко 7 кварти (7,7 л). Съберете 
Поставете под пробката съд с вместимост 

източеното масло и го унищожете съгласно 
изискванията.

Развийте пробката и оставете маслото да се източи 
напълно. Направете справка в „На всеки 500 часа 
Развийте пробката и оставете маслото да се източи 
напълно. Направете справка в „На всеки 500 часа 
Развийте пробката и оставете маслото да се източи 

работа” относно начина пълнене с масло.
напълно. Направете справка в „На всеки 500 часа 
работа” относно начина пълнене с масло.
напълно. Направете справка в „На всеки 500 часа 

Инструкциите се отнасят за CC 102/122.
Поставете валяка на равна повърхност и 
внимателно го придвижете, докато пробката за 
Поставете валяка на равна повърхност и 
внимателно го придвижете, докато пробката за 
Поставете валяка на равна повърхност и 

масло (1) сочи право надолу.
внимателно го придвижете, докато пробката за 
масло (1) сочи право надолу.
внимателно го придвижете, докато пробката за 

Изключете двигателя и задействайте 
ръчната спирачка.

Поставете под пробката съд с вместимост 
най-малко 6 кварти (7,7 л). Съберете 
Поставете под пробката съд с вместимост 
най-малко 6 кварти (7,7 л). Съберете 
Поставете под пробката съд с вместимост 

източеното масло и го унищожете съгласно 
изискванията.

Развийте пробката и оставете маслото да се източи 
напълно. Направете справка в „На всеки 500 часа 
Развийте пробката и оставете маслото да се източи 
напълно. Направете справка в „На всеки 500 часа 
Развийте пробката и оставете маслото да се източи 

работа” относно начина пълнене с масло.
напълно. Направете справка в „На всеки 500 часа 
работа” относно начина пълнене с масло.
напълно. Направете справка в „На всеки 500 часа 

Поставете валяка на равна повърхност. 
По време на всички проверки и 
Поставете валяка на равна повърхност. 
По време на всички проверки и 
Поставете валяка на равна повърхност. 

настройки на валяка, спирачният бутон 
По време на всички проверки и 
настройки на валяка, спирачният бутон 
По време на всички проверки и 

на аварийната/ръчна спирачка трябва 
настройки на валяка, спирачният бутон 
на аварийната/ръчна спирачка трябва 
настройки на валяка, спирачният бутон 

да се държи натиснат, освен в случаите, 
когато е специфицирано нещо друго.
да се държи натиснат, освен в случаите, 
когато е специфицирано нещо друго.
да се държи натиснат, освен в случаите, 

При източване на горещо масло 
съществува опасност от изгаряне. 
Вземете мерки за защита на ръцете си.
съществува опасност от изгаряне. 
Вземете мерки за защита на ръцете си.
съществува опасност от изгаряне. 

Поставете под пробката съд с вместимост 
най-малко 40 кварти (7,7 л). Съберете 
Поставете под пробката съд с вместимост 
най-малко 40 кварти (7,7 л). Съберете 
Поставете под пробката съд с вместимост 

източеното масло и го унищожете съгласно 
изискванията.

Развийте пробката (1) и оставете маслото да се 
източи напълно. Избършете и отново поставете 
Развийте пробката (1) и оставете маслото да се 
източи напълно. Избършете и отново поставете 
Развийте пробката (1) и оставете маслото да се 

пробката.
източи напълно. Избършете и отново поставете 
пробката.
източи напълно. Избършете и отново поставете 

Налейте прясна хидравлична течност 
от клас, посочен в спецификацията на 
Налейте прясна хидравлична течност 
от клас, посочен в спецификацията на 
Налейте прясна хидравлична течност 

смазочните средства.
Сменете филтъра за хидравлична течност, както е 
описано в параграф “На всеки 1000 часа работа”.
Сменете филтъра за хидравлична течност, както е 
описано в параграф “На всеки 1000 часа работа”.
Сменете филтъра за хидравлична течност, както е 

Пуснете двигателя да работи и задействайте 
различните функции на хидравликата. Проверете 
Пуснете двигателя да работи и задействайте 
различните функции на хидравликата. Проверете 
Пуснете двигателя да работи и задействайте 

нивото в резервоара и при необходимост го 
различните функции на хидравликата. Проверете 
нивото в резервоара и при необходимост го 
различните функции на хидравликата. Проверете 

допълнете.
При работа на двигателя в закрити 
помещения се уверете, че е осигурена 
достатъчна смукателна вентилация. При 
помещения се уверете, че е осигурена 
достатъчна смукателна вентилация. При 
помещения се уверете, че е осигурена 

работа в закрити пространства е налице 
достатъчна смукателна вентилация. При 
работа в закрити пространства е налице 
достатъчна смукателна вентилация. При 

риск от отравяне с въглероден окис.

Резервоар за хидравлична 
течност
– Смяна на течността

11

Фигура 41 Лява страна на валяка
 1. Пробка за източване

Фигура 43 Барабан, двигателна страна
 1. Маслена пробка

Барабан 
– Смяна на маслото

Фигура 42 Барабан, вибрационна страна
 1. Маслена пробка

1

1

Барабан 
– Смяна на маслот

НА ВСЕКИ 2000 ЧАСА РАБОТА (ЕЖЕГОДНО)
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Почистете резервоарите с вода и почистващ 
препарат, подходящ за пластмасови повърхности.

Поставете обратно кожуха на филтъра или 
пробката за източване (1), напълнете с вода и 
проверете за плътност.

Резервоарите за вода се произвеждат от 
пластмаса (полиетилен), позволяваща 
рециклиране.

Резервоар за вода 
- Източване

1

Фигура 44 Помпена система
 1. Филтър за вода

Водна помпа - Източване

Фигура 45 Помпена система
 1. Водна помпа
 2. Дренажен кран

За източване на водната помпа (1) отворете 
дренажния кран (2).

Резервоар за вода 
- Почистване

Фигура 46 Резервоар за вода
1. Пробка за източване

1

НА ВСЕКИ 2000 ЧАСА РАБОТА (ЕЖЕГОДНО)

1

2

През зимния период не забравяйте 
опасността от замръзване и източете 
резервоара, помпата и маркучите.

Най-лесният начин за източване на резервоара за 
вода е като отворите дренажния кран на водния 
филтър (1).
(Дренажен кран се намира също и под водния 
резервоар).
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Най-лесно почистването на резервоара става, 
когато същият е почти празен.

Изпомпайте цялата утайка от дъното, като 
използвате подходяща за целта помпа, 
например помпа за източване на масла. 
Запазете маслото в съд и го унищожете по 
одобрен начин.

При работа с гориво не забравяйте за 
опасността от пожар.

Горивният резервоар е произведен от 
пластмаса (полиетилен), позволяваща 
рециклиране.

Отворете кран (1) и дренажния кран (2), разположен 
на лявата степенка. Маркучът (3) улеснява 
източването на емулсионната течност в подходящ 
съд.

За почистване на резервоара, виж инструкциите в 
Резервоар за вода – Почистване

Емулсионният резервоар е произведен 
от пластмаса (полиетилен), позволяваща 
рециклиране

Фигура 48 Резервоар за гориво
1. Помпа за източване на маслото

Фигура 47 Помпена система
1. Спирателен кран

 2. Дренажен кран
 3. Дренажен маркуч

3

1

2

1

Резервоар за гориво 
- Почистване

Емулсионен резервоар
- Източване

НА ВСЕКИ 2000 ЧАСА РАБОТА (ЕЖЕГОДНО)

Шарнирно съединение 
– Проверка

Проверете шарнирното съединение за повреди и 
пукнатини.

Проверете за евентуално разхлабени болтове и ги 
притегнете.

Освен това, проверете за „втвърдявания” или 
„играене”.

Фигура 49 Шарнирно съединение
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Преди да паркирате валяка за срок по-
дълъг от един месец, трябва да се следват 
следните указания.

Тези мерки се прилагат, когато машината се 
паркира за период до 6 месеца.

Преди повторно използване на валяка, 
позициите маркирани с * трябва да бъдат 
възстановени.

Фигура 50 Валяк, защитен от   
 климатично въздействие

ДЪЛГОСРОЧНО ПАРКИРАНЕ

Акумулаторна батерия

Дизелов двигател

Въздушен филтър, ауспух

Резервоар за гориво

Резервоар за хидравлична 
течност
Оросителна система 
- спринклер

Управляващ цилиндър, 
панти и др.

Гуми (combo)

Чергила

* Виж указанията на производителя в 
ръководството за експлоатация на двигателя, 
придружаващо валяка.

* Свалете акумулаторната батерия от валяка, 
почистете я, проверете нивото на електролита 
(вижте в параграф “На всеки 50 часа работа”) и 
почистете я, проверете нивото на електролита 
(вижте в параграф “На всеки 50 часа работа”) и 
почистете я, проверете нивото на електролита 

ежемесечно дозареждайте батерията.
(вижте в параграф “На всеки 50 часа работа”) и 
ежемесечно дозареждайте батерията.
(вижте в параграф “На всеки 50 часа работа”) и 

* Покрийте въздухопречиствателя (виж в „На 
всеки 50 часа работа” или в „На всеки1000 часа 

 Покрийте въздухопречиствателя (виж в „На 
всеки 50 часа работа” или в „На всеки1000 часа 

 Покрийте въздухопречиствателя (виж в „На 

работа”) или смукателния отвор на същия с 
всеки 50 часа работа” или в „На всеки1000 часа 
работа”) или смукателния отвор на същия с 
всеки 50 часа работа” или в „На всеки1000 часа 

пластмасово фолио или лента. Покрийте отвора 
работа”) или смукателния отвор на същия с 
пластмасово фолио или лента. Покрийте отвора 
работа”) или смукателния отвор на същия с 

на ауспуховата тръба. Това се прави, за да се 
пластмасово фолио или лента. Покрийте отвора 
на ауспуховата тръба. Това се прави, за да се 
пластмасово фолио или лента. Покрийте отвора 

предотврати проникването на влага в двигателя.
 За да се избегне кондензация, е необходимо 

горивният резервоар да се запълни догоре с 
гориво.

 Резервоарът за хидравличната течност запълва 
до най-горната отметка за нивото на течността; 

 Резервоарът за хидравличната течност запълва 
до най-горната отметка за нивото на течността; 

 Резервоарът за хидравличната течност запълва 

виж в „На всеки10 часа работа”.
до най-горната отметка за нивото на течността; 
виж в „На всеки10 часа работа”.
до най-горната отметка за нивото на течността; 

* Изпразнете напълно резервоара (виж в параграф 
„На всеки 10 часа работа”), маркучите, кожуха 

 Изпразнете напълно резервоара (виж в параграф 
„На всеки 10 часа работа”), маркучите, кожуха 

 Изпразнете напълно резервоара (виж в параграф 

на филтъра и водната помпа. Демонтирайте 
„На всеки 10 часа работа”), маркучите, кожуха 
на филтъра и водната помпа. Демонтирайте 
„На всеки 10 часа работа”), маркучите, кожуха 

всички дюзи на оросителната система (виж в 
на филтъра и водната помпа. Демонтирайте 
всички дюзи на оросителната система (виж в 
на филтъра и водната помпа. Демонтирайте 

параграф “На всеки10 часа работа”). Източете 
всички дюзи на оросителната система (виж в 
параграф “На всеки10 часа работа”). Източете 
всички дюзи на оросителната система (виж в 

и емулсионния резервоар (виж в параграф “На 
параграф “На всеки10 часа работа”). Източете 
и емулсионния резервоар (виж в параграф “На 
параграф “На всеки10 часа работа”). Източете 

всеки 2000 часа работа”).
и емулсионния резервоар (виж в параграф “На 
всеки 2000 часа работа”).
и емулсионния резервоар (виж в параграф “На 

 Смажете с грес лагеруването на шарнирното 
съединение и двата лагера на кормилния 
цилиндър (вижте в параграф “На всеки 50 часа 
съединение и двата лагера на кормилния 
цилиндър (вижте в параграф “На всеки 50 часа 
съединение и двата лагера на кормилния 

работа”). Смажете с консервираща смазка 
цилиндър (вижте в параграф “На всеки 50 часа 
работа”). Смажете с консервираща смазка 
цилиндър (вижте в параграф “На всеки 50 часа 

буталото на кормилния цилиндър. Смажете 
работа”). Смажете с консервираща смазка 
буталото на кормилния цилиндър. Смажете 
работа”). Смажете с консервираща смазка 

пантите на вратите на двигателното отделение и 
кабината, както и двата края (блестящите части) 
пантите на вратите на двигателното отделение и 
кабината, както и двата края (блестящите части) 
пантите на вратите на двигателното отделение и 

на лоста за движение напред/назад (виж в „На 
кабината, както и двата края (блестящите части) 
на лоста за движение напред/назад (виж в „На 
кабината, както и двата края (блестящите части) 

всеки 500 часа работа”).
на лоста за движение напред/назад (виж в „На 
всеки 500 часа работа”).
на лоста за движение напред/назад (виж в „На 

 Уверете се, че налягането в гумите е най-малко 
200 kPa (2.0 kp/см2) psi.

 Уверете се, че налягането в гумите е най-малко 
200 kPa (2.0 kp/см2) psi.

 Уверете се, че налягането в гумите е най-малко 

* Спуснете панела на контролното табло с 
приборите върху кормилната колона. Целият 

 Спуснете панела на контролното табло с 
приборите върху кормилната колона. Целият 

 Спуснете панела на контролното табло с 

валяк се покрива с промазано чергило. 
Чергилото не трябва да докосва земята. По 
валяк се покрива с промазано чергило. 
Чергилото не трябва да докосва земята. По 
валяк се покрива с промазано чергило. 

възможност валякът трябва да се съхранява 
Чергилото не трябва да докосва земята. По 
възможност валякът трябва да се съхранява 
Чергилото не трябва да докосва земята. По 

на закрито, за предпочитане в затворено 
помещение с равномерна температура.
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Никога не насочвайте водна струя директно 
към капачката на горивния или резервоара 
за хидравлична течност. Това е особено 
важно при използване на почистващо 
устройство, работещо със струя под високо 
налягане.

Не насочвайте директна водна струя към 
електрическите компоненти или контролното табло. 
Върху капачката за зареждане с гориво поставете 
пластмасова торбичка, която закрепете с гумен 
ластик. Това ще предотврати навлизане на вода във 
вентилационния отвор на капачката за пълнене. В 
други случаи това може да причини задръстване на 
филтъра и проблеми с експлоатацията.

При напускане на завода, различните системи и 
компоненти са запълнени с масло или течност, 
съответстващи на посоченото в спецификацията 
на смазочните средства и подходящи за работа при 
температури на околната среда в диапазона -10°C 
и +40°C (14°F-104°F).

Максималната допустима температура за 
биологично разградимата хидравлична 
течност е +35°C (95°F).

За работа в условията на високи температури на 
околната среда, достигащи до +50°C (122°F), са 
приложими следните указания:
При такива температури дизеловият двигател 
може да бъде експлоатиран с нормално масло, 
но за останалите компоненти е необходимо да се 
използват следните течности: Хидравлична система 
– минерално масло Shell Tellus T100 или негов 
еквивалент. Други компоненти, които използват 
трансмисионно масло: Shell Spirax AX 85W/140 или 
негов еквивалент.

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ИНСТРУКЦИИ

Стандартни масла и други 
препоръчвани течности

По-високи температури на 
околната среда
макс. +50°C (122°F)

Температурните ограничения важат за 
стандартните версии на валяка. Валяци, 
оборудвани с допълнително оборудване, 
като обезшумяване и пр. могат да изискват, 
допълнително наблюдение при работа в по-високи 
температурни диапазони.

Температура

Измиване под налягане

В случай на пожар в машината, по възможност да 
се използва прахов пожарогасител АВЕ. Освен 
това, може да се използва също и пожарогасител 
клас ВЕ на базата на въглероден диоксид.

Противопожарни 
мероприятия
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СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ИНСТРУКЦИИ

Не свързвайте отрицателния кабел 
към отрицателния полюс на разредена 
акумулаторна батерия, тъй като в 
случай на искра, газовата смес от 
кислород и водород, изпускана около 
батерията може да експлодира.

Винаги проверявайте дали напрежението 
на акумулаторната батерия, използвана за 
запалване от външен източник е същото 
както на разредената батерия.

Изключете запалването и всички консуматори на 
електроенергия.
Изключете двигателя на машината, оказваща 
помощ. Първоначално свържете положителния 
полюс на акумулаторната батерия, използвана за 
запалване от външен източник към положителния 
полюс на разредения акумулатор и след това 
отрицателния полюс на външната батерия към болт 
или подемната халка на машината с разредения 
акумулатор. Стартирайте двигателя на машината, 
оказваща помощ и го оставете да поработи 
известно време на празен ход. Направете опит да 
бъде запален двигателят на другата машина.
Кабелите се разединяват в обратния ред. 

Ако валякът е оборудван със защитна конструкция 
(ПУСП, Предпазна уредба срещу преобръщане) 
или защитна кабина, по никакъв начин не се 
допуска конструкцията или кабината не бива да 
бъдат подлагани на заварки или пробиване на 
отвори. Никога не предприемайте опити за ремонт 
на повредена конструкция или кабина; те трябва да 
бъдат заменени с нови.

Защитна конструкция (ПУСП)

Помощ за първоначално 
стартиране на двигателя

Фигура 51 Помощ за първоначално 
стартиране на двигателя
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Машината е оборудвана с 12-волтова електрическа 
система и алтернатор.

Свържете акумулаторната батерия 
към съответните полюси (- към земя) 
Кабелът между акумулаторната батерия 
и алтернатора не трябва да се разкачва, 
докато двигателят работи.

Преди да пристъпите към заваръчни 
работи по машината, разединете 
заземяващия кабел от акумулаторната 
батерия, след което и всички електрически 
съединения към алтернатора.

Предпазителите тип Flat pin са разположени 
в кутията за предпазители и защитават 
електрическата система за регулиране и 
управление. Кутията с предпазители, обозначени с 
цифри е разположена върху кормилната колона.

Стопяеми предпазители

Фигура 52 Лява кутия за 
предпазители (стандартна)
10 A  1. Спирачен клапан,    
 предупредителен панел, часови   
 брояч
7.5 A  2. Вибрационно реле
10 A  3. Водна помпа, неутрално реле
7.5 A  4. Клаксон, индикатор за гориво
7.5 A  5. Водна помпа, (combo)
7.5 A  6. Сигнал за движение на заден   
 ход, поточен колектор

Фигура 53 Дясна кутия за предпазители 
(принадлежности)
15 A  1. Предни светлини, L – преден ляв  
 габарит, R десен заден габарит
15 A  2. Задни светлини, R десен преден  
 габарит, L ляв заден габарит,   
 осветление на регистрационния  
 номер

На фигурата е представен амперажът и 
функционирането на различните предпазители.
Лявата кутия с предпазители се инсталира на 
всички машини.
Дясната кутия с предпазители се инсталира 
само на машини, оборудвани с електрически 
принадлежности.
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5 A  3. Пътепоказател, десен
5 A  4. Пътепоказател, ляв
10 A  5. Маяк (въртяща се светлина) за   
 опасност
10 A  6. Реле за примигваща светлина




