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Zastrze¿ono prawo do zmian.
Drukowane w Szwecji.

Dynapac CC 222 jest walcem wibracyjnym w klasie 7.5 tony, wyposa¿onym w przegubowy
uk³ad sterowania oraz napêd, hamulce i wibracje na oba bêbny.

Powy¿szy walec dostêpny jest równie¿ w wersji kombi, oznaczonej CC222C.
Masa jego wynosi ok. 7 ton i posiada z przodu bêben wibracyjny, a z ty³u cztery g³adkie opony;

wszystkie z napêdem i hamulcami.

CC 232 jest walcem w klasie 8 ton, wyposa¿onym w przegubowy uk³ad sterowania oraz wibracje na
obu bêbnach. Walec ten posiada dzielone bêbny, z których ka¿da po³ówka wyposa¿ona jest w

niezale¿ny napêd i  hamulce.

Walec ten jest dostêpny w wersji kombi o masie ok. 7 ton, oznaczonej CC232C.

Dynapac CC 322 jest walcem wibracyjnym w klasie 8.5 tony, wyposa¿onym w przegubowy
uk³ad sterowania oraz napêd, hamulce i wibracje na oba bêbny.

Walec wibracyjny
CC 222/222C
CC 232/232C

CC 322

Instrukcja Konserwacji
M222PL5, Listopad 2000

Silnik wysokoprê¿ny:

Deutz BF4L1011F

Niniejsza instrukcja dotyczy:
CC 222 PIN (S/N) *61710959*
CC 222C PIN (S/N) *61810303*
CC 232 PIN (S/N) *61910618*
CC 232C PIN (S/N) *62010243*
CC 322 PIN (S/N) *62110322*

TA IN
STRUKCJA

 P
OW

IN
NA

BYÆ Z
AW

SZE P
OD R

ÊK¥!



2 CC 222/222C - CC 232/232C - CC 322  M222PL5

SPIS TRE�CI

Uwaga - Bezpieczeñstwo osobiste

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

Strona
Smary i symbole .............................................................. 3
Dane techniczne .......................................................... 4, 5
Schemat konserwacji ....................................................... 6
Czynno�ci konserwacyjne ........................................... 7, 8
Po ka¿dych 10 godzinach pracy (codziennie) ............. 9-13
Po ka¿dych 50 godzinach pracy (co tydzieñ) ............ 14-17
Po ka¿dych 250 godzinach pracy (co miesi¹c) ............. 18
Po ka¿dych 500 godzinach pracy (co kwarta³) ......... 19- 22
Po ka¿dym 1000 godzin pracy (co 6 miesiêcy) ............. 23
Po ka¿dych 2000 godzin pracy (corocznie) .............. 24-27
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SMARY I SYMBOLE

OLEJ SILNIKOWY
temperatura otoczenia Shell Rimula SAE 15W/40 lub równowa¿ny.
-10°C do +40°C API CF-4/SG (CD/CE)

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

BIOLOGICZNY Shell Naturelle HF-E46
OLEJ HYDRAULICZNY W maszynie mo¿e byæ fabrycznie zastosowany olej ulega-

j¹cy biodegradacji. Do wymiany i uzupe³nieñ nale¿y u¿ywaæ
tego samego rodzaju oleju.

OLEJ WIBRATORA
temperatura otoczenia
-15°C do +40°C Mobil SHC 629 lub równowa¿ny

SMAR SKF LGHB2 (NLGI Class 2) lub równowa¿ny dla przegubu.
Shell Retinax LX2 lub równowa¿ny dla pozosta³ych punktów
smarowania.

PALIWO Patrz instrukcja silnika.

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.

Silnik, poziom oleju Filtr powietrza

Silnik, filtr oleju Akumulator

Zbiornik hydrauliczny, poziom Zraszacz

Olej hydrauliczny, filtr Woda do zraszania

Bêben, poziom oleju Recycling

Olej smarowniczy Filtr paliwa

Ci�nienie powietrza Zraszacze, opony

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

Ostrze¿enie

Ostrze¿enie
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Pojemno�ci p³ynów, litry CC 222  /  CC 222C CC 232  /  CC 232C CC 322

Bêben 13 13 13 13 16,5
Zbiornik hydrauliczny 38 38 38 38 38
Zbiornik paliwa 120 120 120 120 120
Zbiornik emulsji � 365 � 365 �
Zbiornik wody 2 x 365 365 2 x 365 365 2 x 365
Ch³odnica silnika 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5

Instalacja elektryczna

Akumulator 12 V  170 Ah
Alternator 12 V  80A
Bezpieczniki patrz rozdzia³: Uk³ad elektryczny, bezpieczniki

Zagêszczanie CC 222 CC 222C CC 232 CC 232C CC 322

Statyczny nacisk liniowy, kg/cm
przód: 24,8 24,9 27,6 27,3 24,4
ty³: 25,5 � 27,6 � 25
Amplituda, mm
wysoka: 0,7 0,7 0,5 0,5 0,7
niska: 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3
Czêstotliwo�æ, Hz
przy wysokiej amplitudzie: 54 54 54 54 49
przy niskiej amplitudzie: 70 70 70 70 49
si³a od�rodkowa, kN
przy wysokiej amplitudzie: 89 89 89 89 104
przy niskiej amplitudzie: 65 65 65 65 43

Parametry trakcyjne CC 222 CC 222C CC 232 CC 232C CC 322

Zakres prêdko�ci, km/h 0-13 (0-8) 0-11 (0-7) 0-13 (0-8) 0-11 (0-7) 0-13 (0-8)
Zdolno�æ pokonywania wzniesieñ
(teoretyczna) % 42 42 42 42 37

Opony CC 222C/CC 232C

Rozmiar/ci�nienie 10,00 R20 Lisse/ 200 kPa

DANE TECHNICZNE

Masa  i wymiary CC 222 CC 222C CC 232 CC 232C CC 322

Masa operacyjna z ROPS, EN500, kg 7700 7200 8400 7600 8700

Masa operacyjna bez ROPS, kg 7300 6800 8000 7200 8300

Masa operacyjna z kabin¹, kg 7750 7250 8450 7650 8750

D³ugo�æ, wyposa¿enie standardowe, mm 4300 4300 4300 4300 4300

Szeroko�æ, wyposa¿enie std, mm 1575 1575 1575 1575 1810

Szeroko�æ, z kabin¹, mm 1810 1810 1810 1810 1810

Wysoko�æ, bez kabiny, mm 2120 2120 2120 2120 2120

Wysoko�æ, z kabin¹, mm 2920 2920 2920 2920 2920

Wysoko�æ, z AC, mm 3230 3230 3230 3230 3230

Wysoko�æ, z AC i �wiat³em b³yskowym, mm 3495 3495 3495 3495 3495
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Ci�nienie otwarcia, MPa CC 222/322 CC 232

Uk³ad jezdny 42,0 42,0
Uk³ad zasilania 2,0 2,0
Uk³ad wibracji 35,0 35,0
Uk³ad sterowania 20,0 20,0
Zwolnienie hamulca 1,5 1,5

DANE TECHNICZNE

Moment obrotowy

M   KLASA  WYTRZYMA£O�CI

  gwint 8.8 10.9 12.9

M6 8,4 (6.2) 12 (8.9) 14,6 (10.8)
M8 21 (15.5) 28 (20.7) 34 (21.1)
M10 40 (15.5) 56 (41.3) 68 (25.1)
M12 70 (51.6) 98 (72.3) 117 (86.3)
M16 169 (124.7) 240 (177) 290 (213.9)
M20 330 (243.4) 470 (346.7) 560 (413.1)
M24 570 (420.4) 800 (590.1) 960 (708.1)
M30 1130 (833.5) 1580 (1165.4) 1900 (1401.4)
M36 1960 (1445.7) 2800 (2065.3) �

Moment obrotowy w Nm dla �rub nasmarowanych, do-
krêcanych kluczem dynamometrycznym.

Uk³ad hydrauliczny

Rozmiar �ruby: M24 (P/N 903792)
Klasa wytrzyma³o�ci: 10,9
Moment obrotowy: 800 Nm

ROPS

Zmierzone z w³¹czonymi wibracjami na miêkkim
pod³o¿u polimerowym, walec standardowy.

Wibracja na fotelu operatora wynosi 0,4 m/s2

Wibracja na platformie operatora wynosi 0,2 m/s2

Limit higieniczny 0,5 m/s2

Wibracje - platforma operatora
(ISO 2631)

�ruby mocuj¹ce ROPS musz¹ byæ dokrêcane
na sucho.

Poziom ha³asu - platforma
operatora
(ISO 6394)

Poziom ha³asu zmierzono z wy³¹czonymi wibra-
cjami, na twardym pod³o¿u, walec standardowy.

Platforma operatora, (z kabin¹) LpA:  74 dB(A)
Platforma operatora, (bez kabiny) LpA:  84 dB(A)
Siedem metrów od maszyny LpA:  73 dB(A)

Ostrze¿enie
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SCHEMAT KONSERWACJI

Rys. 1 Punkty obs³ugi

6

7

8

19

19 18 17 16 15 14 13 12 11 10       9

1 2 3          4 5

22

23

6

7

21

20

17. Zawias
18. Si³ownik skrêtu bêbna
19. Element gumowy
20. Bêbny, smarowanie 
21. £o¿ysko skrêtu bêbna
22. Akumulator
23. Ch³odnica oleju hydraulicznego
24. Opona (Kombi)

= wy³acznie CC 232/232C

1. Filtr powietrza
2. Olej silnikowy
3. Wlew paliwa
4. Podpora fotela
5. Zbiorniki wody
6. Uk³ad zraszania
7. Skrobaki
8. Bêbny

9. Zbiornik paliwa
10. Przegub
11. Si³ownik skrêtu
12. Filtr oleju hydraulicznego
13. Poziom oleju hydraulicznego
14. Korek oleju hydraulicznego
15. Zbiornik hydrauliczny
16. Silnik wysokoprê¿ny

24

523

8
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Poz. na Czynno�æ Patrz strona Uwagi
rys. 1

Przed codziennym uruchamianiem
2 Sprawdziæ poziom oleju silnikowego Patrz instrukcja silnika

13 Sprawdziæ poziom oleju hydraulicznego 9
3 Tankowanie paliwa 9
5 Nape³nianie zbiorników wody 9
6 Sprawdziæ uk³ad zraszania bêbna 10
6 Zraszanie awaryjne 11
7 Sprawdziæ ustawienie skrobaków bêbna 11

Sprawdziæ dzia³anie skrobaków sprê¿ynowych 11 Opcja
24 Sprawdziæ uk³ad zraszania opon 12
24 Sprawdziæ ustawienie skrobaków opon 12

Sprawdziæ hamulce 13

Po ka¿dych 10 godzinach pracy (codziennie)

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

10 Nasmarowaæ przegub 14
11 Nasmarowaæ mocowania si³ownika skrêtu 14
18 Nasmarowaæ si³ownik skrêtu bêbna 14 Opcja
1 Sprawdziæ i w razie potrzeby przeczy�ciæ

wk³ad w  filtrze powietrza 15 Wymieniæ w razie potrzeby
24 Sprawdziæ ci�nienie opon (kombi) 16

Sprawdziæ klimatyzacjê 16 Opcja
Sprawdziæ/nasmarowaæ nó¿ obcinarki 17 Opcja

22 Sprawdziæ poziom elektrolitu w akumulatorze 17

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)

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.

Ostrze¿enie

Ostrze¿enie

Ostrze¿enie

CZYNNO�CI KONSERWACYJNE
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CZYNNO�CI KONSERWACYJNE

Poz na Czynno�æ Patrz strona Uwagi
rys. 1

8 Sprawdziæ poziom oleju w bêbnach 19
20 Nasmarowaæ ³o¿yska bêbnów 19 tylko CC232-dzielone bêbny
4 Nasmarowaæ ³o¿ysko stanowiska operatora 19

Nasmarowaæ ³añcuch kierownicy 19
21 Nasmarowaæ ³o¿ysko skrêtu bêbna 19 Opcja
19 Sprawdziæ elementy gumowe i po³¹czenia

�rubowe 20
14 Sprawdziæ korek/filtr zbiornika oleju hydr. 20
17 Nasmarowaæ linki i d�wignie sterownicze 20
2 Wymieniæ olej silnikowy i filtr oleju 21 Patrz instrukcja silnika

16 Sprawdziæ paski klinowe silnika Patrz instrukcja silnika
16 Wymieniæ filtr wstêpny paliwa 22

Po ka¿dych 500 godzinach pracy (co kwarta³)

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

Poz na Czynno�æ Patrz strona Uwagi
rys. 1

15 Wymieniæ olej hydrauliczny 24
8 Wymieniæ olej w bêbnie/bêbnach 24
9 Opró¿niæ i wyczy�ciæ zbiornik paliwa 24
5 Opró¿niæ i wyczy�ciæ zbiorniki wody 25

10 Sprawdziæ stan przegubu 26
Wykonaæ przegl¹d klimatyzacji 27 Opcja

Po ka¿dych 2000 godzin pracy (corocznie)

Po ka¿dych 250 godzinach pracy (co miesi¹c)

Poz na Czynno�æ Patrz strona Uwagi
rys. 1

16 Sprawdziæ luzy zaworowe silnika Patrz instrukcja silnika
16 Wymieniæ pasek zêbaty silnika Patrz instrukcja silnika
16 Wymieniæ filtr paliwa i oczy�ciæ pompê Patrz instrukcja silnika

paliwow¹
12 Wymieniæ filtr hydrauliczny 22
1 Wymieniæ g³ówny filtr powietrza 22

Wymieniæ filtr przeciwpy³kowy w kabinie 23

Poz na Czynno�æ Patrz strona Uwagi
rys. 1

16 Wyczy�ciæ radiatory silnika Patrz instrukcja silnika
23 Wyczy�ciæ ch³odnicê oleju hydraulicznego 18 Zawsze w razie potrzeby

Sprawdziæ klimatyzacjê 18 Opcja
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PO KA¯DYCH 10 GODZINACH PRACY (codziennie)

Zbiorniki wody, nape³nianie
Odkrêciæ korek wlewu (1) i nape³niæ zbiornik
czyst¹ wod¹. Nie wyci¹gaæ filtra (2).

Nape³niæ oba zbiorniki; pojemno�æ ka¿dego wynosi 365
litrów.

Dla u³atwienia dostêpu umieszczono stopieñ za lewymi
drzwiami komory silnika, powy¿ej akumulatora. Rozk³a-
dany stopieñ znajduje siê równie¿ na lewym widelcu
przedniego bêbna.

Dodatki: Stosowaæ wy³¹cznie niewielkie do-
datki w postaci p³ynu niezamarzaj¹cego ulega-
j¹cego biodegradacji i ch³odziwa tokarskiego
dla zraszania opon w walcach kombi.

Rys. 4 Tylny zbiornik wody
1. Korek wlewu
2. Filtr

Zbiornik paliwa, tankowanie
Tankowaæ paliwo codziennie przed przyst¹pieniem do
pracy. Odkrêciæ zamykany korek wlewu (1) wlaæ olej
napêdowy do wysoko�ci dolnej krawêdzi przewodu
wlewowego (2).

Nigdy nie tankowaæ przy w³¹czonym silni-
ku. Nie paliæ. Unikaæ rozlewania paliwa.

Szczegó³owa specyfikacja paliwa podana jest w
instrukcji obs³ugi silnika.

Pojemno�æ zbiornika paliwa wynosi 120 litrów.Rys. 3 Zbiornik paliwa
1. Korek wlewu
2. Przewód wlewowy

Rys. 2 Zbiornik hydrauliczny
1. Wziernik
2. Korek wlewu
3. Przewód wlewowy

2

3

1

1

2

1

2

Zbiornik hydrauliczny,
sprawdzanie poziomu

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.

Otworzyæ praw¹ pokrywê komory silnika.

Upewniæ siê, ¿e poziom oleju znajduje siê pomiêdzy
znakami max. i min. Uzupe³niæ olej hydrauliczny zgodnie
ze specyfikacj¹, je�li poziom jest zbyt niski.

UWAGA

Ostrze¿enie

UWAGA
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4
32

1

Rys. 7 Uk³ad zasilania
1. Filtr wstêpny
2. Zawór odcinaj¹cy
3. Obudowa filtra
4. Pompa wody
5. Zawór spustowy

Uk³ad zraszania/bêben,
sprawdzanie/czyszczenie

Rys. 6 Zraszacz
1. Obudowa
2. Dysza
3. Uszczelka
4. Filtr

Rêcznie zdemontowaæ zatkany zraszacz. Przedmu-
chaæ sprê¿onym powietrzem dyszê (2) i filtr (4) lub
wymieniæ je.

W czasie pracy przy u¿yciu sprê¿onego
powietrza stosowaæ okulary ochronne.

PO KA¯DYCH 10 GODZINACH PRACY (codziennie)

2 1

3

3

Rys. 5 Tylny bêben
1. Zraszacz
2. Uk³ad zasilania/pokrywa
3. Zatrzaski

Uruchomiæ uk³ad zraszania i sprawdziæ, czy zraszacze
(1) nie s¹ zatkane. W razie potrzeby oczy�ciæ zatkane
dysze i filtr wstêpny umieszczony obok pompy uk³adu
zasilania (2), jak na poni¿szych rysunkach.

Pompa zasilaj¹ca uk³ad zraszania znajduje siê poni¿ej
ka¿dego zbiornika pod pokryw¹ (2) otwieran¹ przez
przekrêcenie w lewo o 1/4 obrotu zatrzasków mocuj¹-
cych (3). W celu zamkniêcia pokrywy zatrzaski nale¿y
ustawiæ naciêciami w pionie i zatrzasn¹æ.

3

W celu oczyszczenia filtra wstêpnego (1), zamkn¹æ
zawór odcinaj¹cy (2) i odkrêciæ obudowê filtra (3).

Oczy�ciæ filtr i jego obudowê, upewniaj¹c siê jedno-
cze�nie, czy nie jest uszkodzona uszczelka gumowa
obudowy.

Po przegl¹dzie i oczyszczeniu w³¹czyæ zraszanie i u-
pewniæ siê, ¿e dzia³a prawid³owo.

Zbiornik i uk³ad zasilania mog¹ byæ opró¿niane poprzez
zawór spustowy (5).

5 4 2 1

UWAGA
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PO KA¯DYCH 10 GODZINACH PRACY (codziennie)

Rys. 9 Skrobaki tylnego bêbna
1. P³yta skobaka
2. �ruby mocuj¹ce
3. �ruby mocuj¹ce

Zraszanie awaryjne

Skrobaki sta³e,
sprawdzanie/regulacja

Je�li jedna z pomp wody ulegnie uszkodzeniu, druga
jest w stanie zapewniæ dzia³anie uk³adu zraszania przy
zmniejszonej wydajno�ci.

W celu zasilania uk³adu jedn¹ pomp¹ otworzyæ zawór
odcinaj¹cy (1) na wê¿u wodnym w pobli¿u przegubu,
zamykaj¹c jedocze�nie zawór (2) na filtrze wstêpnym
nieczynnej pompy (patrz Uk³ad zasilania).

3 3

2

1

2

1

Sprawdziæ, czy skrobaki nie s¹ uszkodzone. Ustawiæ je
1�2 mm nad bêbnem. W przypadku niektórych miesza-
nek asfaltowych lepszy efekt daje lekkie doci�niêcie p³yt
skrobaków (1) do p³aszcza bêbna.

Pozosta³o�ci asfaltu mog¹ gromadziæ sie na skroba-
kach i zak³ócaæ ich pracê.

Poluzowaæ �ruby (2) w celu przesuniêcia p³yty skroba-
ka w górê lub w dó³.

Poluzowaæ �ruby (3) w celu wyregulowania nacisku
p³yty skrobaka na bêben.

Pomiêtaæ o dokrêceniu �rub po dokonaniu regulacji.

Rys. 8 Przegub
1. Zawór odcinaj¹cy

Skrobaki sprê¿ynowe (opcja),
sprawdzanie

Rys. 10 Skrobaki sprê¿ynowe
1. Sprê¿yny
2. P³yta skrobaka

Sprawdziæ, czy skrobaki nie s¹ uszkodzone. Skrobaki
sprê¿ynowe nie wymagaj¹ regulacji, poniewa¿ si³a
sprê¿yn zapewnia w³a�ciw¹ si³ê docisku. Pozosta³o�ci
asfaltu mog¹ gromadziæ sie na skrobakach i zmniej-
szaæ si³ê przylegania. Wymagane oczyszczenie.

Skrobaki musz¹ byæ uniesione podczas jazdy
transportowej.

1

2

1-2 mm 1-2 mm

Ostrze¿enie

1
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PO KA¯DYCH 10 GODZINACH PRACY (codziennie)

Zraszanie/ko³a,
sprawdzanie/czyszczenie

Skrobaki,
sprawdzanie/regulacja

Rys. 12 Skrobaki opon
1. P³yta skrobaka
2. Przetyczka blokuj¹ca
3. Ogranicznik

Rys. 13 Skrobaki opon
1. P³yta skrobaka
2. Przetyczka blokuj¹ca

1

2

Rys. 11 Zestaw ko³owy
1. Tylny zbiornik wody
2. Zraszacz

3

2

1

2

1

Nape³niæ tylny zbiornik emulsj¹, np wod¹ zmieszan¹ z
2% ch³odziwa tokarskiego. Upewniæ siê, ¿e zraszacze
(2) nie s¹ zatkane. W razie konieczno�ci wyczy�ciæ jak
opisano w punkcie Uk³ad zraszania/bêben, sprawdza-
nie/czyszczenie.

P³yny ³atwopalne lub szkodliwe dla �rodo-
wiska nie mog¹ byæ u¿ywane do nape³nia-
nia zbiornika emulsji.

Sprawdziæ bie¿nik opon, sprawdziæ, czy nie
przykleja siê do nich asfalt - zdarza siê to, je�li
opony nie s¹ wystarczaj¹co nagrzane.

Sprawdziæ, czy skrobaki nie s¹ uszkodzone. Ustawiæ je
1�2 mm nad oponami. W przypadku niektórych mie-
szanek asfaltowych lepszy efekt daje lekkie doci�niêcie
p³yt skrobaków (1) do opon.

Podczas jazdy transportowej skrobaki musz¹ byæ pod-
niesione. W tym celu nale¿y podnie�æ p³yty skrobaków
(1) i zablokowaæ je w takiej pozycji na pomoc¹
przetyczki blokuj¹cej (2).

Ostrze¿enie

UWAGA

1-2 mm
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PO KA¯DYCH 10 GODZINACH PRACY (codziennie)

Hamulce, sprawdzanie

Rys. 14 Konsola operatora
38. Przycisk hamulca awaryjnego/

postojowego
40. D�wignia kierunku jazdy

38 40 W celu sprawdzenia dzia³ania hamulców
postêpowaæ nastêpuj¹co:

Jechaæ walcem powoli do przodu.

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

Po sprawdzeniu dzia³ania hamulców ustawiæ d�wigniê
kierunku jazdy (40) w pozycji neutralnej.

Wyci¹gn¹æ przycisk hamulca awaryjnego/postojowego.

Walec jest gotowy do pracy.

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

Przegub, smarowanie

1

Si³ownik skrêtu,
smarowanie

1

1

Ustawiæ maszynê jak do jazdy na wprost. Umo¿liwia to
uzyskanie dostêpu do dwóch smarowniczek si³ownika
skrêtu z lewej strony maszyny.

Oczy�ciæ smarowniczki (1) i nape³niæ ka¿d¹ z nich
trzema skokami t³oka rêcznej pompy do smaru.

Si³ownik skrêtu bêbna
(opcja), smarowanie

Nie wolno zbli¿aæ siê do tylnego bêbna,
gdy pracuje silnik walca. Niebezpieczeñst-
wo zgniecenia podczas skrêtu.

Skrêciæ tylny bêben jak do jazdy w lewo w celu uzyska-
nia dostêpu do dwóch smarowniczek (1) z prawej
strony maszyny.

Oczy�ciæ smarowniczki (1) i nasmarowaæ tak jak w
przypadku si³ownika skrêtu powy¿ej.

Rys. 17 Si³ownik skrêtu bêbna
1. Smarowniczki

Rys. 15 Przegub od prawej strony
1. Smarowniczki

Rys. 16 Przegub od lewej strony
1. Smarowniczki

1

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 lewo do oporu w celu uzyska-
nia dostêpu do wszystkich czterech smarowniczek (1)
z prawej strony maszyny.

Oczy�ciæ smarowniczki (1) i nape³niæ ka¿d¹ z nich piê-
cioma 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
smarowania.

UWAGA

UWAGA

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

Filtr powietrza,
sprawdzenie/czyszczenie

Filtr g³ówny, czyszczenie
sprê¿onym powietrzem

Rys. 19 Filtr g³ówny

2 3

Rys. 18 Filtr powietrza
1. Zatrzaski
2. Pokrywa
3. Filtr g³ówny
4. Filtr wewnêtrzny
5. Obudowa filtra

Wymieniæ lub wyczy�ciæ g³ówny filtr powietrza
po zapaleniu siê kontrolki na tablicy przyrz¹-
dów przy pe³nych obrotach silnika.

Zwolniæ trzy zatrzaski (1), �ci¹gn¹æ pokrywê (2) i wy-
ci¹gn¹æ filtr g³ówny (3).

Nie wyjmowaæ filtra wewnêtrznego (4).

1     4          5

Rys. 20 Filtr powietrza
4. Filtr wewnêtrzny

Filtr wewnêtrzny, wymiana

4

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.

Przetrzeæ wnêtrze pokrywy (2) i obudowy filtra (5).

Upewniæ siê, ¿e opaski pomiêdzy obudow¹
filtra i wê¿em wlotowym s¹ doci¹gniête oraz,
¿e wê¿e nie s¹ uszkodzone. Sprawdziæ stan
wê¿y a¿ do silnika.

Wymieniæ filtr g³ówny po piêciokrotnym
czyszczeniu.

Wymieniæ filtr wewnêtrzny na nowy wraz z filtrem g³ów-
nym. Filtr dodatkowy nie mo¿e byæ czyszczony.

W celu wymiany filtra wewnêtrznego (4), wyci¹gn¹æ
zu¿yty wk³ad z uchwytu, wsun¹æ nowy filtr i z³o¿yæ ca³y
filtr powietrza w kolejno�ci odwrotnej do procedury jego
demonta¿u.

Ostrze¿enie

UWAGA

Ostrze¿enie

Ostrze¿enie
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PO KA¯DYCH 50 GODZINACH PRACY (co tydzieñ)

Opony, ci�nienie
1. Sprawdziæ manometrem ci�nienie w oponach.

2. Upewniæ siê, ¿e wszystkie opony maj¹ jednakowe
ci�nienie.

Zalecana wato�æ ci�nienia podana jest w Danych
Technicznych

Rysunek pokazuje po³o¿enie wentyla w zewnêtrznych
ko³ach.

1

Rys. 21 Zewnêtrzne ko³o
1. Wentyl

1

Rys. 22 Wewnêtrzne ko³o
1. Wentyl

Rysunek pokazuje po³o¿enie wentyla w wewnêtrznych
ko³ach.

Podczas pompowania opon przestrzegaæ
zalecenia za³¹czonej do walca Instrukcji
Bezpiecznego U¿ytkowania.

Usun¹æ gumowy korek w kondensatorze podczas
pracy klimatyzatora i upewniæ siê, ¿e poprzez wziernik
(1) nie s¹ widoczne b¹belki na filtrze osuszacza. W
przypadku ich wyst¹pienia nale¿y natychmiast
wy³¹czyæ klimatyzator, poniewa¿ poziom ch³odziwa
jest zbyt niski. Stan ten mo¿e doprowadziæ do
uszkodzenia klimatyzatora.

Elementy kondensatora oczy�ciæ z py³u.

Klimatyzacja (opcja),
przegl¹d

Rys. 23 Klimatyzator
1. Wziernik

1

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

Opis obs³ugi obcinarki znajduje siê w
Instrukcji Obs³ugi walca.

Nasmarowaæ cztery punkty pokazane na rysunku.

Nape³niæ wszystkie punkty smarowania piêcioma
skokami rêcznej pompy do smaru.

Obcinarka (opcja),
smarowanie

Rys. 24 Cztery punkty smarowania

1

4

2

3

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

Otworzyæ lewe drzwi komory silnika.

Przekrêciæ oba zatrzaski w pokrywie akumulatora o 1/4
obrotu w lewo i wysun¹æ akumulator.

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.

Rys. 26 Poziom elektrolitu w akumula-
torze
1. Korek
2. Poziom elektrolitu
3. P³yta

Akumulator, sprawdzanie
poziomu elektrolitu

2

1

Ogniwo akumulatora

Rys. 25 Po³o¿enie akumulatora
1. Akumulator
2. Korek
3. Zaciski kablowe

1

2

3

10 mm
Ostrze¿enie

WARNING

UWAGA

UWAGA

UWAGA
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Sprawdziæ wê¿e ch³odz¹ce i ich po³¹czenia. Upewniæ
siê, ¿e nie wystêpuj¹ ¿adne znaki wskazuj¹ce na wy-
cieki ch³odziwa.

Klimatyzacja (opcja),
sprawdzenie

Rys. 28 Klimatyzator

PO KA¯DYCH 250 GODZINACH PRACY (co miesi¹c)

Rys. 27 Ch³odnica oleju hydraulicznego
1. Ch³odnica
2. Silnik wentylatora

1

2

Ch³odnica oleju hydraulicz-
nego, przegl¹d/czyszczenie

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.

Otworzyæ przwe drzwi komory silnika.

Upewniæ siê, ¿e powietrze mo¿e bez przeszkód prze-
p³ywaæ przez ch³odnicê w czê�ci olejowej (1) i silniko-
wej (2).

Przedmuchaæ zabrudzon¹ ch³odnicê sprê¿onym po-
wietrzem lub umyæ myjk¹ wysokoci�nieniow¹.

Ch³odnicê przedmuchiwaæ lub myæ w kierunku
przeciwnym do przep³ywu powietrza ch³odz¹cego.

Zwróciæ uwagê, aby w czasie mycia myjk¹
wysokocisnieniow¹ nie zbli¿aæ dyszy do
ch³odnicy.

W czasie pracy ze sprê¿onym powietrzem
lub myjk¹ wysokoci�nieniow¹ stosowaæ
okulary ochronne.

UWAGA

UWAGA

Ostrze¿enie
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PO KA¯DYCH 500 GODZINACH PRACY (co kwarta³)

Bêben, poziom oleju,
sprawdzanie, uzupe³nianie

Dzielone bêbny
(tylko CC 232), smarowanie

Rys. 30 Bêben od strony napêdu
1. Korki zabezpieczaj¹ce
2. Smarowniczki

Rys. 31 Tylny bêben, strona przwa
1. Smarowniczki, 4 szt.

1

Rys. 29 Bêben od strony wibratora
1. Korek wlewowy
2. Korek kontroli poziomu

1

2

1

2

1

2

£o¿ysko skrêtu bêbna
(opcja), smarowanie

Nape³niæ ka¿d¹ smarowniczkê piêcioma skokami t³oka
rêcznej pompy do smaru.

U¿ywaæ smaru zgodnego ze specyfikacj¹.

Ustawiæ walec tak,aby oba korki zabezpieczaj¹ce (1)
by³y dostêpne w górnej czê�ci bêbna.

Wykrêciæ korki i nape³niæ smarowniczki (2) piêcioma
skokami rêcznej pompy do smaru.

Wkrêciæ korki i ustawiæ bêben tak, aby uzyskaæ dostêp
do dwóch pozosta³ych smarowniczek.

Nasmarowaæ oba bêbny.

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.

Walec ustawiæ na p³askim terenie, z korkiem wlewo-
wym (1) - wiêkszy korek - do góry.

Wytrzeæ do czysta korek kontroli poziomu (2) - ma³y
korek - i wykrêciæ go. Sprawdziæ, czy poziom oleju siê-
ga dolnej czê�ci otworu. Je�li nie, dolaæ oleju poprzez
górny otwór wlewowy. Patrz: Smary i symbole.
Po wykrêceniu korka wlewowego oczy�ciæ znajduj¹cy
siê w nim magnes z ewentualnych opi³ków metalo-
wych.
Upewniæ siê, ¿e uszczelki na korkach s¹ w dobrym
stanie. Wymieniæ w razie konieczno�ci. Wkrêciæ
ponownie korki.
Sprawdziæ poziom w obu bêbnach.
Wykonaæ krótk¹ jazdê próbn¹ i sprawdziæ, czy korki s¹
szczelne.

UWAGA
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PO KA¯DYCH 500 GODZINACH PRACY (co kwarta³)

Rys. 33 Komora silnika, strona prawa
1. Korek

Korek zbiornika hydraulicz-
nego, sprawdzenie

Zawiasy, linki,
smarowanie

1

1

2

Otworzyæ prawe drzwi komory 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.

Rys. 34 Komora silnika
1. Zawias
2. Linki

Nasmarowaæ oba zawiasy (1) drzwi komory silnika w
taki sposób, aby smar w pe³ni spenetrowa³ wnêtrze
zawiasa.

Nasmarowaæ zawiasy kabiny w ten sam sposób.

Nasmarowaæ zawiasy porzedniej i tylnej pokrywy pom-
py uk³adu zraszania kilkoma kroplami oleju.

Nasmarowaæ linki sterowania kierunkiem jazdy od stro-
ny pompy jazdy. Wprowadziæ kilka kropel oleju pod
pancerz linki.

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).

Rys. 32 Bêben od strony wibratora
1. Element gumowy
2. �ruby mocuj¹ce

Elementy gumowe i �ruby
mocuj¹ce, sprawdzenie

UWAGA

1

2
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PO KA¯DYCH 500 GODZINACH PRACY (co kwarta³)

1

1

22

3

Rys. 35 £o¿ysko stanowiska operatora,
widok od spodu
1. Smarowniczki
2. Szyny �lizgowe
3. Smarowniczka

£o¿ysko stanowiska
operatora, smarowanie

Usun¹æ stopnie z obu stron platformy operatora lub
stopnie i pokrywê boczn¹, je�li walec jest wyposa¿ony
w kabinê.
Nasmarowaæ szyny �lizgowe do przesuwu poprzeczne-
go stanowiska operatora piêcioma skokami rêcznej
pompy do smaru. Nape³niæ smarem wszystkie cztery
smarowniczki, dostêpne po dwie (1) z ka¿dej strony.
Nasmarowaæ ³o¿ysko obrotowe stanowiska operatora
kilkoma skokami rêcznej pompy do smaru.
Smarowniczka (3) jest dostêpna po usuniêciu pokrywy
z przedniej czê�ci ramy stanowiska.
Nasmarowaæ mechanizm blokady stanowiska operatora
zarówno dla ruchu poprzecznego, jak i obrotowego.
U¿yæ oleju silnikowego lub stosowanego w bêbnach.

Smarowanie ³o¿yska stanowiska operatora
nale¿y przeprowadzaæ za ka¿dym wyst¹pie-
niem oporów podczas ustawiania stanowiska
operatora.

£añcuch jest elementem uk³adu kierownicze-
go o bardzo istotnym znaczeniu.

Usun¹æ pokrywê (5) w celu uzyskania dostêpu do
smarowniczki (1). Nasmarowaæ ³o¿ysko obrotu
nape³niaj¹c smarowniczkê trzema skokami rêcznej
pompy do smaru.

Nasmarowaæ blokadê obrotu (7) dostêpn¹ od do³u.

Nasmarowaæ szyny �lizgowe fotela (6).

Smarowanie ³o¿yska stanowiska operatora
nale¿y przeprowadzaæ za ka¿dym wyst¹pie-
niem oporów podczas ustawiania stanowiska
operatora.

Nasmarowaæ ³añcuch (3) pomiêdzy kolumn¹ kierowni-
cy a ³o¿yskiem obrotowym stanowiska operatora. Je�li
³añcuch jest zbyt lu�ny, zluzowaæ �ruby regulacyjne
(4), przesun¹æ kolumnê kierownicy do przodu, dokrêciæ
�ruby i sprawdziæ napiêcie ³añcucha.

£o¿ysko stanowiska
operatora, smarowanie

4

5

6

3

2 1

Rys. 36 £o¿ysko stanowiska operatora
1. Smarowniczka
2. Ko³o zêbate
3. £añcuch kierownicy
4. �ruba ragulacyjna
5. Pokrywa
6. Szyny �lizgowe
7. Blokada obrotu

7
Ostrze¿enie

Ostrze¿enie

Ostrze¿enie
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PO KA¯DYCH 500 GODZINACH PRACY (co kwarta³)

Wstêpny filtr paliwa,
wymiana

Wcisn¹æ przycisk hamulca awaryjnego/postojowego.
Wy³¹czyæ silnik i otworzyæ lewe drzwi komory silnika.
Zwolniæ opaski zaciskowe (2) za pomoc¹ �rubokrêta.

Filtr wstêpny (1) jest elementem do jednorazo-
wego u¿ycia i nie mo¿e byæ czyszczony.
Wyrzucaæ zgodnie z zasadami postêpowania
z materia³ami niebezpiecz-nymi.

Zainstalowaæ nowy filtr wstêpny i zacisn¹æ opaski. W³¹-
czyæ silnik i sprawdziæ, czy nie pojawiaj¹ siê wycieki.

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

Rys. 38 Silnik wysokoprê¿ny
1. Filtr wstêpny
2. Opaski zaciskowe

2

1

2

Silnik, wymiana oleju
Korek spustowy oleju silnikowego znajduje siê obok
akumulatora, za lewymi drzwiami komory silnika.

Rozgrzaæ silnik przed spuszczaniem oleju.

Je�li silnik pracuje w pomieszczeniu,
zapewniæ 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 15
litrów.

W czasie spuszczania oleju istnieje ryzyko
poparzenia. Zabezpieczyæ rêce.

Odkrêciæ korek spustowy (1). Spu�ciæ ca³y olej i zakrê-
ciæ korek.

Wlaæ �wie¿y olej. Dla doboru w³a�ciwego oleju patrz:
Smary i Symbole lub instrukcja obs³ugi silnika.

Sprawdziæ poziom oleju zgodnie ze wskazówkami
podanymi w punkcie: Silnik wysokoprê¿ny, sprawdze-
nie poziomu oleju.

1 2

Rys. 37 Komora silnika, strona lewa
1. Spust oleju
2. Akumulator

UWAGA

UWAGA

UWAGA

UWAGA
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Filtr przeciwpy³kowy, wymiana
Odkrêciæ dwie �ruby w tylnej czê�ci dachu kabiny.
Wyci¹gn¹æ uchwyt filtra i usun¹æ wk³ad filtracyjny.

Wk³ad wymieniæ na nowy.

W przypadku pracy w �rodowisku o du¿ym zapyleniu
mo¿e byæ konieczna czêstsza wymiana filtra.

1

PO KA¯DYM 1000 GODZIN PRACY (co 6 miesiêcy)

Rys. 41 Kabina
1. Filtr przeciwpy³kowy

Rys. 40 Filtr powietrza
3. Filtr g³ówny

Filtr powietrza, wymiana
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 50 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.

Rys. 39 Zbiornik hydrauliczny
1. Filtr hydrauliczny
2. Zbiornik
3. Wziernik

Filtr oleju hydraulicznego,
wymiana

1

2
3

3

Ustawiæ walec na równym terenie. Wy³¹czyæ
silnik i wcisn¹æ przycisk hamulca awaryj-
nego/postojowego na czas przeprowadza-
nia wszelkich czynno�ci kontrolnych i regu-
lacji, chyba, ¿e instrukcja nakazuje inaczej.

Otworzyæ prawe drzwi komory silnika.

Zdemontowaæ filtr oleju (1) i wyrzuciæ zgodnie z
zasadami postêpowania z materia³ami nie-
bezpiecznymi. Filtr jest elementem do jedno-
razowego 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¿ uszczel-
ka zetknie siê z podstaw¹, potem jeszcze pó³ obrotu.
Uruchomiæ silnik i upewniæ siê, ¿e nie wystêpuj¹ wycieki.

Sprawdziæ poziom oleju hydraulicznego we wzierniku
(3) i uzupe³niæ w razie potrzeby tak, jak opisano w czyn-
no�ciach obs³ugowych wykonywanych po ka¿dych 10
godzinach pracy.

UWAGA

Ostrze¿enie
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PO KA¯DYCH 2000 GODZIN PRACY (corocznie)

Bêben, wymiana oleju

Zbiornik paliwa,
czyszczenie

Zbiornik hydrauliczny,
wymiana oleju

Rys. 44 Zbiornik paliwa
1. Pompa do usuwania oleju

1

Rys. 43 Bêben od strony wibratora
1. Korek spustowy

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 napêdza-
ne hydraulicznie. Sprawdziæ poziom oleju w zbiorniku
i uzupe³niæ w razie potrzeby.

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

Walec ustawiæ na p³askim terenie, z korkiem wlewo-
wym (1) - wiêkszy korek - na dó³.

Wy³¹czyæ silnik i wcisn¹æ przycisk hamulca
awaryjnego/postojowego.

Pod korkiem spustowym ustawiæ pojemnik o
objêto�ci przynajmniej 20 litrów. Przestrzegaæ
zasad utylizacji zu¿ytego oleju.

Wykrêciæ korek (1) i spu�ciæ olej. Wlaæ �wie¿y olej jak
opisano w czynno�ciach obs³ugowych po ka¿dych 500
godzinach pracy.

Rys. 42 Komora silnika, strona prawa
1. Korek spustowy
2. Zbiornik hydrauliczny

2 1

1

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!

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

Ostrze¿enie

UWAGA

UWAGA

UWAGA

UWAGA

UWAGA
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PO KA¯DYCH 2000 GODZIN PRACY (corocznie)

Pamiêtaj¹c o ryzyku zamarzania zim¹ opró¿-
niaæ zbiorniki, pompê i przewody uk³adu zra-
szania lub dodawaæ niewielkie ilo�ci p³ynu
niezamarzaj¹cego ulegaj¹cego biodegradacji.

Najprostszym sposobem opró¿nienia zbiorników jest
odkrêcenie obudowy filtra (1).

Pod ka¿dym zbiornikiem znajduje siê równie¿ korek
spustowy (czerwony).

Otworzyæ zawór spustowy (2) w celu opró¿nienia
pompy wodnej.

Zbiornik wody, czyszczenie

Uk³ad zraszania, opró¿nianie

1

2

Rys. 45 Uk³ad zasilania
1. Obudowa filtra
2. Zawór spustowy

Rys. 46 Zbiornik wody
1. Uk³ad zasilania
2. Korek spustowy

Wnêtrze zbiornika oczy�ciæ wod¹ z detergentem
w³a�ciwym do mycia tworzywa sztucznego.

Wkrêciæ obudowê filtra (1) lub korek spustowy (2),
nape³niæ wod¹ i sprawdziæ szczelno�æ.

Zbiorniki wody wykonane s¹ z tworzywa
nadaj¹cego siê do wtórnego przetworzenia
(polietylen).

2

1

D�wignia kierunku jazdy,
smarowanie

Rys. 47 D�wignia kierunku jazdy
1. �ruba
2. P³yta
3. Krzywka

1 2 3

Wykrêciæ �ruby (1) i zdj¹æ p³ytê (2).

Nasmarowaæ powierzchniê �lizgow¹ krzywki (3)
smarem.

Za³o¿yæ p³ytê (2) i przykrêciæ �ruby (1).

Ostrze¿enie
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PO KA¯DYCH 2000 GODZIN PRACY (corocznie)

Przegub, sprawdzenie
Sprawdziæ przegub pod k¹tem uszkodzeñ lub pêkniêæ.

Sprawdziæ �ruby. Dokrêciæ w razie potrzeby.

Rys. 48 Przegub
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Regularne przegl¹dy i obs³uga s¹ konieczne dla zapew-
nienia d³ugotrwa³ej i bezawaryjnej pracy.

Usun¹æ os³onê z w³ókna szklanego (1) i odkrêciæ dwie
pokrywy (2).

Sprê¿onym powietrzem oczy�ciæ elementy kondensa-
tora.

Zbyt silny strumieñ powietrza mo¿e spowodo-
waæ uszkodzenie elementów kondensatora.

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

Sprawdziæ mocowanie elementów kondensatora.

Sprê¿onym powietrzem oczy�ciæ sch³adzarkê i jej
elementy.

Sprawdziæ wê¿e ³¹cz¹ce i zabezpieczyæ je przed
przecieraniem.

Sprawdziæ zamocowanie sprê¿arki i silnika hydraulicz-
nego, a tak¿e wzajemne ustawienie ko³nierzy ³¹cz¹-
cych pomiêdzy sprê¿ark¹ i silnikiem hydraulicznym.
Odstêp osiowy powinien wynosiæ 4-5 mm, promieniowy
- ok. 1 mm.

Sprawdziæ dro¿no�æ odwodnienia sch³adzarki.

Sprawdziæ dzia³anie gumowych amortyzatorów kon-
densatora. Sprawdziæ, czy nie s¹ zgniecione i czy nie
wykazuj¹ �ladów uszkodzeñ.

Urz¹dzenie powinno byæ w³¹czane przynajmniej na piêæ
minut tygodniowo dla zapewnienia smarowania
gumowych uszczelek.

Klimatyzator nie powinien byæ w³¹czany, gdy
temperatura otoczenia jest poni¿ej 0°C.

Upewniæ siê, ¿e poprzez wziernik (3) nie s¹ widoczne
b¹belki na filtrze osuszacza. B¹belki mog¹ pojawiaæ siê
wy³¹cznie podczas w³¹czania i wy³¹czania sprê¿arki. W
przypadku wiêkszej ilo�ci b¹belków lub zmêtnienia
ch³odziwa skonsultowaæ siê z wykwalifikowanym
serwisem.

Zbyt niski poziom ch³odziwa powoduje
uszkodzenie sprê¿arki.

Nie roz³¹czaæ po³¹czeñ wê¿y.

System ch³odz¹cy jest pod ci�nieniem.
Niew³a�ciwa obs³uga mo¿e spowodowaæ
powa¿ne obra¿enia osobiste.

Uk³ad zawiera ch³odziwo pod ci�nieniem.
Wypuszczanie ch³odziwa do atmosfery jest
wzbronione. Uk³ad ch³odz¹cy mo¿e byæ
naprawiany wy³¹cznie przez wykwalifikowa-
ny serwis.

PO KA¯DYCH 2000 GODZIN PRACY (corocznie)

Rys. 49 Klimatyzator
1. Os³ona z w³ókna szklanego
2. Pokrywa
3. Wziernik

3

1 2

Klimatyzacja (opcja),
przegl¹d

UWAGA

UWAGA

UWAGA

UWAGA

UWAGA

Ostrze¿enie

Ostrze¿enie
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D£UGOTRWA£E PARKOWANIE

* 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 i kabiny oraz oba koñce linki kierunku jazdy, jak
przy czynno�ciach obs³ugowych po ka¿dych 500
godzinach pracy.

Upewniæ siê, ¿e ci�nienie opon wynosi przynajmniej
200 kPa.

* 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.

Opony (kombi)

Rys. 50 Walec zabezpieczony przed wp³y-
wami atmosferycznymi

Pokrowiec

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.

Ostrze¿enie
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WSKAZÓWKI SPECJALNE

Standardowe oleje i inne
zalecane p³yny

Temperatura otoczenia powy¿ej
+40°C

Ograniczenia temperaturowe dotycz¹ walców w wersji
standardowej.

Walce wyposa¿one w dodatkowe elementy, takie jak
wyt³umienie ha³asu, mog¹ wymagaæ szczególnej uwagi
podczas pracy w wy¿szej temperaturze 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

W przypadku konieczno�ci u¿ycia dodatkowego aku-
mulatora do rozruchu maszyny najpierw pod³¹czaæ
dodatni biegun akumulatora pomocniczego do dodat-
niego bieguna akumulatora walca, a potem ³¹czyæ
bieguny ujemne.

Rama ochronna (ROPS), kabina

Wspomaganie rozruchu

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.

Ostrze¿enie

Ostrze¿enie
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Bezpieczniki w komorze silnika znajduj¹ siê pod os³on¹
wy³¹cznika akumulatora.

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

Akumulator pod³aczyæ do odpowiednich
biegunów (� do masy). Kabel miêdzy aku-
mulatorem i alternatorem nie mo¿e byæ
od³¹czany w czasie pracy silnika.

UK£AD ELEKTRYCZNY, BEZPIECZNIKI

Uk³ad elektryczny maszyny jest zabezpieczony 24
bezpiecznikami znajduj¹cymi siê na tablicy przyrz¹dów
i w komorze silnika.

Cztery skrzynki bezpiecznikowe (1) znajduj¹ siê w dol-
nej czê�ci tablicy przyrz¹dów pod pokryw¹ zamocowa-
n¹ czterema zatrzaskami (2) otwieranymi przez prze-
krêcenie o 1/4 obrotu w lewo.

Rys. 51 Tablica przyrz¹dów
1. Skrzynki bezpiecznikowe
2. Zatrzaski

2    1   2

Bezpieczniki

  2  1  2

1

234

Rys. 52 Komora akumulatora
1. Wy³acznik akumulatora

30A 2. Bezpiecznik g³ówny,
silnik/tablica przyrz¹dów

40A 2. Bezpiecznik g³ówny, �wiat³a
robocze 

50A 2. Bezpiecznik g³ówny, �wiat³a
drogowe 

70A 2. Bezpiecznik g³ówny, kabina 

 = wyposa¿enie dodatkowe

UWAGA

Przeka�niki

Rys. 53 Tablica przyrz¹dów

K1 Przeka�nik �wiate³
K2 Przeka�nik kierunkowskazów
K3 Przeka�nik �wiate³ STOP
K4 Przeka�nik sygna³u cofania
K5 Przeka�nik wska�nika poziomu paliwa
K7 Przeka�nik sygna³u d�wiêkowego
K8 Zraszanie
K9 Przeka�nik g³ówny
K10 Automatyka wibracji (AVC)
K11 Wy³acznik pozycji neutralnej
K12 Przeka�nik VBS
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Bezpieczniki w kabinie

Rys. 55 Skrzynka bezpiecznikowa w
kabinie

15A 1. tylne �wiat³a robocze na kabinie
15A 2. przednie �wiat³a robocze na

kabinie, o�wietlenie bêbna
5A 3. o�wietlenie wnêtrza kabiny

20A 4. ogrzewanie/wentylacja kabiny
15A 5. tylne wycieraczki/spryskiwacze
15A 6. przednie wycieraczki/spryski-

wacze

Uk³ad elektryczny w kabinie posiada odrêbn¹ skrzynkê
bezpiecznikow¹ zlokalizowan¹ z prawej strony, z przo-
du, pod sufitem kabiny. Obok podane s¹ warto�ci i
funkcje poszczególnych bezpieczników.

Bezpieczniki

Rys. 54 Skrzynka bezpiecznikowa, strona
lewa

1. rezerwa
10A 2. kierunkowskazy, bezpiecznik g³ówny
7,5A 3. lewe �wiat³a pozycyjne, przód i ty³, `

�wiat³a STOP
5A 4. prawe �wiat³a pozycyjne, przód i ty³
5A 5. lewe kierunkowskazy, przód i ty³,

kierunkowskazy boczne
5A 6. prawe kierunkowskazy, przód i ty³,

kierunkowskazy boczne

Skrzynka bezpiecznikowa, strona prawa
7,5A 1. zawór hamulca, przeka�nik rozrusznika, przeka�nik

zasilania kabiny
10A 2. przeka¿nik wibracji i VBS

3A 3. tablica przyrz¹dów
7,5A 4. sygna³ d�wiekowy
7,5A 5. prze³acznik wibracji przód/oba/ty³, AVC
10A 6. ¿ó³te �wiat³o b³yskowe

Poni¿ej podane s¹ warto�ci i funkcje poszczególnych
bezpieczników.

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

UK£AD ELEKTRYCZNY, BEZPIECZNIKI

*/20A 7. prawe �wiat³a robocze
*/20A 8. lewe �wiat³a robocze
7,5A 9. lewe przednie �wiat³o g³ówne,

o�wietlenie tablicy przyrz¹dów
7,5A 10. prawe przednie �wiat³o g³ówne
7,5A 11. obcinarka krawêdzi, zraszanie

12. rezerwa

*/ dla �wiate³ drogowych 10A

2 3 4 5 6

7,5A 7. przednia pompa zraszania
7,5A 8. tylna pompa zraszania
15A 9. g³ówny bezpiecznik uk³adu zraszania
15A 10. skrêt tylnego bêbna
7,5A 11. sygna³ d�wiêkowy cofania
7,5A 12. przyrz¹dy, woltomierz, miernik temperatury, szyb-

ko�ciomierz, obrotomierz, miernik czêstotliwo�ci


