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Zastrze¿ono prawo do zmian.
Drukowano w Szwecji.

Walec wibracyjny
CC 82/92

Instrukcja Obs³ugi
O092PL3, Styczeñ 2002

Silnik wysokoprê¿ny:
HATZ 2G40

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

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

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

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

Ostrze¿enie - niebezpieczeñstwo uszkodzenia
maszyny lub jej czê�ci.

Instrukcja bezpieczeñstwa dostarczana z ka¿-
d¹ maszyn¹ musi byæ przeczytana przez ope-
ratora walca. Przepisy te nale¿y stosowaæ
zawsze i nigdy nie zabieraæ instrukcji z walca.

Niniejsza instrukcja zawiera wskazówki dotycz¹ce obs³ugi
i u¿ytkowania walca. Informacje dotycz¹ce konserwacji
maszyny znajduj¹ siê w "Instrukcja Konserwacji, CC 82/
92".

Po uruchomieniu i podczas jazdy zimn¹
maszyn¹ (z nie nagrzanym olejem hydraulicz-
nym) droga hamowania bêdzie d³u¿sza ni¿
normalnie do czasu osi¹gniêcia przez ma-
szynê temperatury roboczej.

SPIS TRE�CI

ZNAKI OSTRZEGAWCZE

INSTRUKCJA BEZPIECZEÑSTWA

INFORMACJE OGÓLNE
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INSTRUKCJE BEZPIECZEÑSTWA

1. Przed uruchomieniem i obs³ug¹ maszyny ze zrozumieniem przeczytaæ
Instrukcjê Obs³ugi.

2. Przestrzegaæ wszystkich wskazówek dotycz¹cych konserwacji i przegl¹-
dów.

3. Walec mo¿e byæ obs³ugiwany wy³¹cznie przez przeszkolonego operatora.
Na walcu nie mog¹ przebywaæ osoby nieuprawnione. Podczas pracy ope-
ratorowi nie wolno opuszczaæ stanowiska.

4. Nie wolno u¿ywaæ walca, gdy wymaga on regulacji lub naprawy.

5. Nie wolno wchodziæ i opuszczaæ maszyny, gdy jest ona w ruchu. Zawsze
u¿ywaæ przewidzianych stopni i porêczy.

6. W razie zagro¿enia stabilno�ci maszyny zaleca siê stosowanie ramy ochron-
nej (ROPS). Z ram¹ ochronn¹ zawsze zapinaæ pas bezpieczeñstwa.

7. Przy pokonywaniu zakrêtów jechaæ powoli.

8. Unikaæ jazdu w poprzek pochy³o�ci. Jechaæ prosto do góry lub w dó³.

9. Zapewniæ, aby conajmniej 2/3 szeroko�ci bêbna znajdowa³o siê na uprzed-
nio zagêszczonym pod³o¿u podczas jazdy po krawêdzich lub przy otwo-
rach.

10. Upewniæ siê, ¿e na torze jazdy nie znajduj¹ siê ¿adne przeszkody.

11. Zachowaæ szczególn¹ ostro¿no�æ podczas jazdy na nierównym pod³o¿u.

12. Przestrzegaæ przepisów bezpieczeñstwa i stosowaæ przewidziany na
stanowisku sprzêt bezpieczeñstwa.

13. Maszynê utrzymywaæ w czysto�ci. Usuwaæ zabrudzenia na bie¿¹co. Wszyst-
kie znaki i symbole bezpieczeñstwa utrzymywaæ w czysto�ci i w pe³ni
czytelne.

14. Zasady bezpieczeñstwa podczas tankowania paliwa:
� Wy³¹czyæ silnik.
� Nie paliæ.
� Nie u¿ywaæ otwartego ognia.
� Uziemiæ dyszê wlewow¹ do otworu zbiornika.

15. Przed napraw¹ lub przegl¹dem zaklinowaæ bêbny i/lub ko³a oraz przegub.

16. Stosowaæ zabezpieczenia uszu je�li poziom ha³asu przekracza 85 dB(A).
Poziom ha³asu mo¿e ulegaæ zmianie w zale¿no�ci od rodzaju zagêszcza-
nego materia³u.

17. Nie wolno dokonywaæ ¿adnych modyfikacji maszyny mog¹cych pogorszyæ
bezpieczeñstwo pracy. Jakiekolwiek modyfikacje wymagaj¹ pisemnej zgody
Dynapac.

18. Nie pracowaæ maszyn¹ dopóki olej hydrauliczny nie osi¹gnie temperatury
roboczej. Przy zimnym oleju hydraulicznym droga hamowania jest
wyd³u¿ona. Wskazówki dotycz¹ce uruchamiania znajduj¹ siê w niniejszej
instrukcji.

WARNING
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Jazda przy krawêdzi
Podczas jazdy przy krawêdzi przynajmniej 2/3 szero-
ko�ci bêbna musi znajdowaæ siê na twardym gruncie.

Nale¿y pamiêtaæ, ¿e �rodek ciê¿ko�ci
maszyny przesuwa siê na zewn¹trz pod-
czas skrêtu, np. przesuwa siê w prawo
podczas skrêtu w lewo.

Rys. 1 Po³o¿enie bêbna w czasie jazdy
przy krawêdzi.

Nachylenie
Przy wszelkich pracach na nachylonym i
niepewnym pod³o¿u zaleca siê stosowanie
ramy ochronnej (ROPS)

W miarê mo¿liwo�ci nale¿y unikaæ jazdy w
poprzek pochy³o�ci. Zaleca siê jazdê w dó³
i w górê pochy³ego terenu.

Krytyczny kat nachylenia jest mierzony na twardym,
p³askim pod³o¿u, dla nieruchomej maszyny, przy zero-
wym k¹cie skrêtu, wy³¹czonych wibracjach i nape³nio-
nych zbiornikach. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e niezwi¹zany
grunt, jazda i skrêty maszyny, w³¹czone wibracje i pod-
niesiony �rodek ciê¿ko�ci (np. przez dodatkowe wypo-
sa¿enie) mog¹ spowodowaæ przewrócenie maszyny
nawet na mniejszych pochy³o�ciach ni¿ podane.

Max. 20°
lub 36%

Rys. 2 Krytyczny k¹t nachylenia.

Minimum
2/3

BEZPIECZEÑSTWO W CZASIE JAZDY

UWAGA

UWAGA

UWAGA
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BEZPIECZEÑSTWO W CZASIE JAZDY

Rys. 3 Stanowisko operatora
1. ROPS
2. Pas bezpieczeñstwa

Pozycja operatora
Podczas jazdy operator musi przyjmowaæ pozycjê
siedz¹c¹. Opuszczenie fotela spowoduje uruchomienie
sygna³u d�wiêkowego, a w niektórych wersjach wypo-
sa¿enia, zatrzymanie maszyny.

Zawsze zapinaæ pas bezpieczeñstwa je�li
maszyna jest w niego wyposa¿ona. W przy-
padku przewrócenia maszyny wyposa¿onej
w ROPS, pas bezpieczeñstwa uchroni
operatora przed powa¿nym niebezpie-
czeñstwem przygniecenia.

Pas bezpieczeñstwa jest wyposa¿eniem standardo-
wym w walcach posiadaj¹cych ramê ochronn¹ ROPS
(1) lub kabinê.

1

2

UWAGA
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SYMBOLE BEZPIECZEÑSTWA, PO£O¯ENIE I OPIS

9 8 5 1

1 6

2

3

13

4

4

1063 812128

7

11

8 12 8129



7CC82/92   O092PL3

SYMBOLE BEZPIECZEÑSTWA, PO£O¯ENIE I OPIS

Strefa zgniatania, przegub/
bêben. Zachowaæ bezpiecz-
n¹ odleg³o�æ.

Uwaga - gor¹ce powierzch-
nie w przedziale silnika. Nie
dotykaæ.

Uwaga - wiruj¹ce elementy
silnika. Rêce trzymaæ w
bezpiecznej odleg³o�ci od
zagro¿onej strefy.

Operator jest bezwzglêdnie
zobowi¹zany przeczytaæ
instrukcjê bezpieczeñstwa,
obs³ugi i konserwacji przed
uruchomieniem maszyny.(W walcach ze skrêtnym przegu-

bem wystêpuj¹ dwie takie strefy)

1.

2. 5.

4.

903424

903459

903423

903422

Przegub musi byæ zabloko-
wany podczas podnoszenia.
Przeczytaæ instrukcjê obs³ugi.

3.

Punkt
podnoszenia

Olej napêdowy

8.

7.

357587

991658

908229

13.

Mass Kg

904870

6.

Tabliczka znamiono-
wa z mas¹ w³asn¹.

Olej
hydrauliczny

Biologiczny
olej

hydrauliczny

272372 904601

10.
Alt. 1 Alt. 2

Wy³¹cznik
akumulatora

11.

904835

Punkt
zabezpieczenia

12.

382751

9.

Podrêcznik
obs³ugi

903425

Przed opuszczeniem platformy operatora
w³¹czyæ hamulec postojowy
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Tabliczka znamionowa maszyny
Tabliczka znamionowa maszyny (1) jest przymocowa-
na po lewej stronie przedniej ramy, obok przegubu. Ta-
bliczka podaje nazwê i adres producenta, typ maszyny,
numer identyfikacyjny (PIN), masê operacyjn¹, moc sil-
nika i rok produkcji. (Dla maszyn dostarczanych poza
obszar Unii Europejskiej podawane s¹ wy³¹cznie naz-
wa i adres producenta, PIN i typ maszyny).
Prosimy podawaæ PIN maszyny przy zamówieniu
czê�ci zamiennych.

Rys. 6 Silnik
1. Tabliczka znamionowa silnika

Tabliczka znamionowa silnika

Rys. 4 Platforma operatora
1. Tabliczka znamionowa maszyny

PIN na ramie

1

1

1

Rys. 5 Przednia rama
1. PIN

PIN (1) maszyny jest wybity po prawej stronie przedniej
ramy.

Tabliczka znamionowa silnika (1) jest zamontowana w
przedniej czê�ci pokrywy wlotu powietrza. Na tabliczce
podane s¹: typ silnika, numer seryjny i dane technicz-
ne. Prosimy podawaæ numer seryjny silnika przy zama-
wianiu czê�ci zamiennych. Patrz równie¿, instrukcja
obs³ugi silnika.

TABLICZKI ZNAMIONOWE MASZYNY I SILNIKA
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1. Sygna³ d�wiêkowy
2. G³ówny wy³¹cznik zasilania
3. Zraszanie rêczne/automatyczne
4. Przycisk rozrusznika
5. Wibracje rêczne/automatyczne
6. Hamulec awaryjny/postojowy
7. Pokrywa tablicy przyrz¹dów
8. Kontrolka ³adowania
9. Kontrolka hamulca
10. Kontrolka ci�nienia oleju/ temperatury

silnika
11. Tylne �wiat³a robocze
12. �wiat³o ostrzegawcze

13. �wiat³a drogowe lub przednie �wiat³a
robocze

14. Kierunkowskazy
15. �wiat³a awaryjne
16. Instrukcje
17. Bezpieczniki
18. D�wignia obrotów silnika
19. Wy³¹cznik wibracji
20. D�wignia kierunku jazdy
21. Wska�nik poziomu paliwa
22. Wy³¹cznik bezpieczeñstwa w fotelu
23. Wy³¹cznik wibracji przedniego

bêbna

19

20

23

=Opcja

22

Rys. 7 Tablica przyrz¹dów i kontrolki

7 8 9 10 11 12

13

14

15

6

5

4

3

2

1

16

21

18

17

PRZYRZ¥DY I KONTROLKI
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Pozycja Opis Symbol Dzia³anie
na rys.7

1 Sygna³ d�wiêkowy Nacisn¹æ.

2 G³ówny wy³¹cznik zasilania Zasilanie jest wy³¹czone w pozycji O.
W pozycji I zasilane s¹ wszystkie obwody
elektryczne poza rozrusznikiem.

3 Zraszanie rêczne/ Po³o¿enie lewe daje ci¹g³e zraszanie bêbnów.
automatyczne W pozycji �rodkowej zraszanie wy³¹czone.

W pozycji prawej zraszanie jest automatycz-
nie w³¹czane podczas jazdy i wy³¹czane przy
zatrzymaniu, zgodnie z ruchem d�wigni
kierunku jazdy.

4 Przycisk rozrusznika Rozrusznik w³¹cza siê po naci�niêciu.

5 Prze³¹cznik wibracji Pozycja �rodkowa - wibracje wy³¹czone.
(opcja) Pozycja lewa - wibracje na oba bêbny.

Pozycja prawa - wibracje na jeden bêben.

6 Hamulec awaryjny/postojowy Naci�niêcie podczas jazdy w³¹cza hamulec
awaryjny. Naci�niêcie, gdy maszyna nie poru-
sza siê w³¹cza hamulec postojowy.
Wyci¹gn¹æ, aby zwolniæ oba hamulce.

7 Pokrywa tablicy przyrz¹dów Zabezpiecza przed wod¹ i dostêpem osób
niepowo³anych.

8 Kontrolka ³adowania Je�li kontrolka �wieci siê podczas pracy
silnika, akumulator nie jest ³adowany.
Wy³¹czyæ silnik i zlokalizowaæ uszkodzenie.

9 Kontrolka hamulca Kontrolka �wieci siê, gdy wci�niêty jest
przycisk hamulca awaryjnego/postojowego
i hamulec jest w³¹czony.

10 Kontrolka ci�nienia oleju Kontrolka �wieci, gdy ci�nienie oleju w silniku
lub nadmiernej temperatury jest zbyt niskie. Natychmiast wy³¹czyæ silnik
oleju silnika. i usun¹æ uszkodzenie.

11 Tylne �wiat³a robocze Przekrêciæ w prawo, aby w³¹czyæ tylne
(opcja) �wiat³a robocze.

12 ¯ó³te �wiat³o ostrzegawcze, Przekrêciæ w prawo, aby w³¹czyæ ¿ó³te
(opcja) �wiat³o ostrzegawcze.

13 �wiat³a drogowe, przednie Przekrêcenie w prawo w³¹cza �wiat³a
�wiat³a robocze (opcja) pozycyjne, a w nastêpnym po³o¿eniu, �wiat³a

mijania z przodu.

STOP

MAN
O

AUTO

PRZYRZ¥DY I KONTROLKI, OPIS DZIA£ANIA

MAN
O

AUTO
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14 Prze³¹cznik Prze³¹czenie w lewo za³¹cza lewy kierunko-
kierunkowskazów (opcja) wskaz, itd. W po³o¿eniu �rodkowym kierunko-

wskazy s¹ wy³¹czone.

15 �wiat³a awaryjne Przekrêciæ w prawo, aby w³¹czyæ �wiat³a
(opcja)

 16 Schowek na instrukcje Poci¹gn¹æ w górê aby otworzyæ schowek.

17 Bezpieczniki Bezpieczniki instalacji elektrycznej.
(na kolumnie kierownicy) Opis funkcjonalny znajduje siê w "Instrukcji

Konserwacji".

18 D�wignia obrotów silnika Po³o¿enie prawe - silnik na biegu ja³owym,
po³o¿enie lewe - pe³ne obroty silnika.

19 Wy³¹cznik wibracji Jednokrotne naci�niêcie powoduje w³¹czenie
wibracji, wci�niêcie powtórne - wy³¹czenie
wibracji. Wy³¹cznik dzia³a jedynie w przypad-
ku, gdy prze³¹cznik 5 jest przekrêcony w lewo

20 D�wignia kierunku jazdy Podczas uruchamiania silnika d�wignia kie-
runku jazdy musi znajdowaæ siê w po³o¿eniu
neutralnym; silnik nie w³¹czy siê, je�li d�wig-
nia bêdzie w jakimkolwiek innym po³o¿eniu.
D�wignia ta s³u¿y do regulacji kierunku i prêd-
ko�ci jazdy. Przesuniêcie jej w przód powodu-
je jazdê do przodu, itd. Prêdko�æ jazdy zale¿y
od tego, jak daleko d�wignia przesuniêta jest
w stosunku do po³o¿enia neutralnego.

21 Wska�nik poziomu paliwa Wskazuje poziom paliwa w zbiorniku..
(opcja)

22 Wy³¹cznik bezpieczeñstwa Podczas jazdy operator musi przyjmowaæ po-
w fotelu zycjê siedz¹c¹. Opuszczenie fotela powoduje

w³¹czenie sygna³u d�wiêkowego lub zatrzy-
manie walca.

23 Wy³¹cznik wibracji na przed- Przesun¹æ d�wigniê w prawo (widok z pozycji
nim bêbnie (opcja) operatora) w celu wy³¹czenia wibracji na

przednim bêbnie.

PRZYRZ¥DY I KONTROLKI, OPIS DZIA£ANIA
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Nape³niæ przedni zbiornik wody i sprawdziæ, czy rurka
ze zraszaczami jest ustawiona tak, aby woda zwil¿a³a
ca³¹ powierzchniê bêbna.

Rys. 9 Zbiornik wody
1. Korek wlewu

Zbiornik wody - nape³nianie

Ustawiæ fotel tak, aby wszystkie prze³¹czniki i d�wignie
by³y w zasiêgu rêki.

Fotel ma nastêpuj¹ce mo¿liwo�ci regulacji:
� Pochylenie oparcia (1)
� Przesuwanie wzd³u¿ne (2)
� Regulacja ciê¿aru operatora (3)

W celu prawid³owego ustawienia wagi operatora
nacisn¹æ d�wigniê (3). D�wignia powraca do górnego
po³o¿enia samoczynnie.

Fotel operatora � ustawianie

Rys. 10 Fotel operatora
1. D�wignia pochylenia oparcia
2. D�wignia przesuwania fotela
3. Regulacja ciê¿aru operatora

1

1

3

2

1

Rys. 8 Lewa strona silnika
1. Wy³¹cznik akumulatora
2. Licznik godzin

Wy³¹cznik akumulatora
� za³¹czanie

Pamiêtaæ o codziennych przegl¹dach. Patrz Instrukcja
Konserwacji.

Wy³¹cznik akumulatora jest umieszczony w komorze
silnika. Po przekrêceniu klucza (1) w pozycjê ON w³¹-
cza siê zasilanie ca³ego uk³adu elektrycznego walca.

Przyrz¹d (2) jest licznikiem godzin pracy silnika. Licz-
nik dzia³a zawsze, gdy silnik jest w³¹czony.

Podczas pracy nie zamykaæ pokrywy silnika
na klucz w celu zapewnienia ³atwego
dostêpu do wy³¹cznika akumulatora.

2

PRZED URUCHOMIENIEM

UWAGA
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Zawsze zapinaæ pas bezpieczeñstwa (1), je�li walec
wyposa¿ony jest w kab³¹k zabezpieczaj¹cy ROPS lub
posiada kabinê. Wk³adaæ kask ochronny.

Pas bezpieczeñstwa (1) powinien byæ
wymieniony, je�li jest zu¿yty lub uleg³
du¿emu obci¹¿eniu.

D�wigni kierunku jazdy nie wolno u¿ywaæ
jako porêczy podczas wsiadania lub
opuszczania walca. Mo¿e to spowodowaæ
niekontrolowane uruchomienie walca przy
w³¹czonym silniku.

Sprawdziæ, czy amortyzatory gumowe (3) s¹
w dobrym stanie. Zu¿yte powoduj¹ obni¿enie
komfortu pracy.

Upewniæ siê, ¿e wyk³adzina antypo�lizgo-
wa (3) nie jest zu¿yta. Wymieniæ, je�li jest
w z³ym stanie.

Pas bezpieczeñstwa

1

Rys. 13 Platforma operatora
1. Pas bezpieczeñstwa
2. Amortyzator gumowy
3. Wyk³adzina antypo�lizgowa

6   9

       8  9  10

3

2

Przyrz¹dy i kontrolki -
sprawdzenie

Rys. 11 Tablica przyrz¹dów
2. G³ówny wy³¹cznik zasilania
3. Zraszanie bêbnów

8,9,10. Kontrolki

Przekrêciæ wy³¹cznik zasilania (2) w prawo.

Sprawdziæ, czy kontrolki 8, 9 i 10 �wiec¹.

Przekrêciæ prze³¹cznik (3) w pozycjê w³¹czon¹
i sprawdziæ, czy dzia³aj¹ zraszacze.

Upewniæ siê, ¿e przycisk hamulca awaryj-
nego/postojowego (6) jest wci�niêty. W
przeciwnym wypadku walec mo¿e staczaæ
siê samoczynnie z pochy³o�ci po
w³¹czeniu silnika.

Interlock (opcja)

Silnik wy³acza siê po 4 sekundach od momentu opusz-
czenia fotela przez opreatora, niezale¿nie od po³o¿enia
d�wigni kierunku jazdy. Silnik nie wy³¹czy siê jedynie,
gdy wci�niêty jest przycisk hamulca awaryjnego/posto-
jowego.

Rys. 12 Tablica przyrz¹dów
6. Hamulec awaryjny/postojowy
9. Kontrolka hamulca

Hamulec postojowy � sprawdzenie

PRZED URUCHOMIENIEM

2
3

UWAGA

UWAGA

UWAGA

UWAGA

Ostrze¿enie
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Uruchamianie silnika
Ustawiæ d�wigniê kierunku jazdy (20) w po³o¿eniu
neutralnym. Uruchomienie silnika przy innym po³o¿eniu
d�wigni jest niemo¿liwe.

Rys. 14 Fotel operatora
20. D�wignia kierunku jazdy

20

Prze³¹cznik wibracji (5) ustawiæ w po³o¿eniu �rodko-
wym O.

Ustawiæ d�wigniê obrotów silnika (18) na wolne obroty
(do oporu w lewo)

Przekrêciæ g³ówny wy³¹cznik zasilania (2) w pozycjê I.
Nacisn¹æ przycisk rozrusznika (4) i zwolniæ go natych-
miast po uruchomieniu silnika.

Nie w³¹czaæ rozrusznika na zbyt d³ugo. Je¿eli
silnik nie zostanie natychmiast uruchomiony,
odczekaæ conajmniej minutê do nastêpnej
próby.

Podgrzaæ silnik przez kilka minut na wolnych obrotach.
Przy temperaturze poni¿ej +10°C czas ten wyd³u¿yæ.

W czasie nagrzewania sprawdziæ, czy kontrolki ci�nie-
nia oleju (10) i ³adowania (8) s¹ wy³¹czone. Kontrolka
hamulca awaryjnego/postojowego (9) powinna byæ
w³¹czona.

Po uruchomieniu i podczas jazdy zimn¹
maszyn¹ (z nie nagrzanym olejem hydrau-
licznym) droga hamowania bêdzie d³u¿sza
ni¿ normalnie do czasu osi¹gniêcia przez
maszynê temperatury roboczej.

Je�li silnik pracuje w pomieszczaniu zam-
kniêtym, upewniæ siê, ¿e wentylacja (odpro-
wadzanie spalin) jest odpowiednia. Istnieje
mo¿liwo�æ zatrucia tlenkiem wêgla.

Rys. 15 Kolumna sterownicza
2. G³ówny wy³¹cznik zasilania
4. Przycisk rozrusznika
5. Prze³¹cznik wibracji
6. Hamulec awaryjny/postojowy
9. Kontrolka hamulca
18. D�wignia obrotów silnika

6 5 9

4

2

18

URUCHAMIANIE

UWAGA

UWAGA

Ostrze¿enie
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Pod ¿adnym pozorem nie wolno kierowaæ
walcem z zewn¹trz. Operator musi zajmo-
waæ miejsce w fotelu przez ca³y czas pracy
maszyny.

Przesun¹æ d�wigniê obrotów silnika (18) i zablokowaæ
w pozycji roboczej.

W nieruchomym walcu sprawdziæ uk³ad kierowania
przekrêcaj¹c kierownicê w prawo i w lewo.

W przypadku zagêszczania asfaltu pamiêtaæ o w³¹cze-
niu zraszania (3).

Upewniæ siê, ¿e teren przed i za walcem
jest pusty.

Wyci¹gn¹æ przycisk hamulca awaryjnego/
postojowego (6) i sprawdziæ, czy zgas³a
kontrolka hamulca (9). Nale¿y byæ przygo-
towanym na to, ¿e walec zacznie toczyæ siê
samoczynnie, je�li sta³ na pochy³o�ci.

Ostro¿nie przesun¹æ d�wigniê kierunku jazdy (20) w
¿¹danym kierunku. W miarê jej przesuwania wzrasta
prêdko�æ jazdy.

Prêdko�æ musi byæ regulowana d�wigni¹
kierunku jazdy, a nigdy poprzez zmianê
obrotów silnika.

Sprawdziæ dzia³¹nie hamulca awaryjnego
przez wci�niêcie przycisku hamulca awa-
ryjnego/postojowego (6) podczas wolnej
jazdy do przodu.

Rys. 17 Fotel operatora
20. D�wignia kierunku jazdy

20

18

6 9

Rys. 16 Kolumna sterownicza
3. Zraszanie
6. Hamulec awaryjny/postojowy
9. Kontrolka hamulca
19. D�wignia obrotów silnika

3

Jazda walcem

JAZDA

Sprawdziæ, czy zgas³y wszystkie kontrolki ostrzegaw-
cze.

UWAGA

UWAGA

UWAGA

UWAGA

Ostrze¿enie
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W³¹czanie i wy³¹czanie wibracji nastêpuje przez naci�-
niêcie przycisku (20) umieszczonego na koñcu d�wigni
kierunku jazdy. Wibracje nale¿y wy³¹czaæ przed zatrzy-
maniem walca.

Nie wolno w³¹czaæ wibracji podczas postoju
walca. Mo¿e to skutkowaæ uszkodzeniem
pod³o¿a i maszyny.

Prze³¹cznikiem (5) wybraæ rêczne lub automatyczne
w³¹czanie i wy³¹czanie wibracji.

W ustawieniu rêcznym operator ka¿dorazowo w³¹cza
i wy³¹cza wibracje przez naci�niêcie przycisku (19) na
d�wigni kierunku jazdy.

Po w³¹czeniu automatyki wibracje w³aczane s¹ samoc-
zynnie po osi¹gniêciu okre�lonej, niewielkiej prêdko�ci.

Przy zwolnieniu poni¿ej tej prêdko�ci wibracje
wy³¹czane s¹ automatycznie.

Rys. 18 Tablica przyrz¹dów
5. Wibracje rêczne/automatyczne

Wibracja rêczna � w³¹czanie

Rys. 19 D�wignia kierunku jazdy
19. Wy³¹cznik wibracji

19

Wibracje rêczne/automatyczne

JAZDA/WIBRACJE

5

Wy³¹cznik wibracji tylnego bêbna (23) znajduje siê w
tylnej czê�ci pod³ogi stanowiska operatora.
Po prze³¹czeniu w lewo (patrz¹c wkierunku jazdy)
wibruj¹ oba bêbny.
Po prze³¹czeniu w prawo wibracje tylnego bêbna s¹
wy³¹czone.

Wibracje na jednym bêbnie (opcja)

Rys. 20 Stanowisko operatora
23. Wy³¹cznik wibracji tylnego bêbna

23

Ostrze¿enie
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Normalne hamowanie wykonuje siê przy pomocy
d�wigni kierunku jazdy. Hydrostatyczny uk³ad napêdo-
wy powoduje wyhamowanie walca, gdy d�wignia jest
przesuwana w kierunku pozycji neutralnej.
Dodatkowo, ka¿dy silnik napêdowy jest wyposa¿ony w
hamulec tarczowy, dzia³aj¹cy jako hamulec bezpie-
czeñstwa podczas jazdy, lub jako hamulec postojowy,
gdy maszyna nie porusza siê.

W celu zahamowania wcisn¹æ przycisk
hamulca awaryjnego/postojowego (6),
mocno uchwyciæ kierownicê i byæ przygo-
towanym na nag³e zatrzymanie.

Po zahamowaniu przesun¹æ d�wigniê kierunku jazdy w
pozycjê neutraln¹ i wyci¹gn¹æ przycisk hamulca awa-
ryjnego/postojowego.

Nacisn¹æ przycisk (19) w celu wy³¹czenia wibracji.

Aby zatrzymaæ walec, przesun¹æ d�wigniê kierunku
jazdy (20) do pozycji neutralnej.

Na pochy³o�ci zawsze wciskaæ przycisk hamulca
postojowego (6), nawet przy krótkich postojach.

Prze³¹czyæ d�wigniê obrotów (18) na bieg ja³owy w
celu sch³odzenia silnika.

Po uruchomieniu i podczas jazdy zimn¹
maszyn¹ (z nie nagrzanym olejem hydrau-
licznym) droga hamowania bêdzie d³u¿sza
ni¿ normalnie do czasu osi¹gniêcia przez
maszynê temperatury roboczej.

Hamowanie awaryjne

Rys. 21 Tablica przyrz¹dów
6. Hamulec awaryjny/postojowy
9. Kontrolka hamulca

6 9

Wy³¹czanie

18

6

Rys. 23 Kolumna sterownicza
2. G³ówny wy³¹cznik zasilania
6. Hamulec awaryjny/postojowy

             18. D�wignia obrotów silnika

2

HAMOWANIE

Sprawdziæ, czy wska�niki i kontrolki nie sygnalizuj¹
wyst¹pienia uszkodzenia maszyny, wy³¹czyæ o�wietle-
nie i pozosta³e wyposa¿enie zasilane elektrycznie.

Przekrêciæ wy³¹cznik zasilania (2) w pozycjê O.
Za³o¿yæ i zamkn¹æ pokrywê tablicy przyrz¹dów.

19

Rys. 22 D�wignia kierunku jazdy
19. Wy³¹cznik wibracji
20. D�wignia kierunku jazdy

20

Hamowanie normalne

WARNING

UWAGA
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Klinowanie bêbnów

Rys. 24 Bêben
1. Klin

Nie wolno opuszczaæ walca przy pracuj¹-
cym silniku, je�li nie zosta³ wci�niêty przy-
cisk hamulca awaryjnego/postojowego.

Upewniæ siê, ¿e walec jest zaparkowany w
sposób nie zagra¿aj¹cy innym pojazdom.
Zaklinowaæ bêbny, je�li walec zosta³ zapar-
kowany na pochy³o�ci.

Zim¹ wystêpuje niebezpieczeñstwo zamarza-
nia. Opró¿niæ zbiorniki wody, pompy i przewo-
dy uk³adu zraszania.

Wy³¹cznik akumulatora

Rys. 25 Komora silnika
1. Wy³¹cznik akumulatora

1

1

PARKOWANIE

Przekrêciæ wy³¹cznik akumulatora (1) w pozycjê OFF
i wyci¹gn¹æ klucz przed pozostawieniem walca.

Wy³¹czenie akumulatora zabezpieczy go przed roz³a-
dowaniem, a tak¿e utrudni uruchomienie walca przez
osoby niepowo³ane. Pokrywa silnika powinna byæ
zamkniêta na klucz.

UWAGA

UWAGA

Ostrze¿enie
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Blokowanie przegubu

Rys. 26 Prawa strona przegubu
1. Zawleczki
2. Blokada
3. Bolec

Rys. 27 Podnoszenie walca
1. Tabliczka znamionowa

2

Odblokowanie przegubu

Przed podnoszeniem bezwzglêdnie nale¿y
zablokowaæ przegub w celu zapobie¿enia
jego nieoczekiwanym skrêtom.

Ustawiæ walec do jazdy na wprost. Wcisn¹æ przycisk
hamulca awaryjnego/postojowego.

Wyci¹gn¹æ zawleczki (1), przesun¹æ blokadê (2) i
po³¹czyæ j¹ z przedni¹ czê�ci¹ ramy za pomoc¹ bolca
(3) wsuwanego od góry poprzez oczka w przedniej
czê�ci ramy oraz otwór w blokadzie.

Zabezpieczyæ bolec zawleczkami (1).

1

1

Masa: patrz tabliczka znamionowa

Rys. 28 Prawa strona przegubu
1. Zawleczki
2. Blokada
3. Bolec

3

2      3

1

Pamiêtaæ o od³¹czeniu blokady (2) od przed-
niej czê�ci ramy i zabezpieczeniu jej oraz
bolca (3) zawleczkami (1).

PODNOSZENIE

Masa w³asna maszyny jest wybita na ta-
bliczce znamionowej (1). Patrz równie¿:
dane techniczne w Instrukcji Konserwacji.

Elementy zawiesia, takie jak ³añcuchy, liny,
trawersy i haki musz¹ byæ zgodne z obowi¹-
zuj¹cymi przepisami bezpieczeñstwa.

Trzymaæ siê w bezpiecznej odleg³o�ci od
podnoszonej maszyny! Upewniæ siê, ¿e
haki zosta³y prawid³owo zamocowane.

UWAGA

UWAGA

UWAGA

Ostrze¿enie

Ostrze¿enie
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Zwalnianie hamulców (opcja)

Rys. 29 Lewa strona bêbna
1. �ruba zwalniaj¹ca
2. Obudowa hamulca
3. Silnik jazdy

1 2

Poni¿sza instrukcja dotyczy CC 82/92.

Wcisn¹æ przycisk hamulca postojowego i
wy³¹czyæ silnik. Zaklinowaæ bêbny dla za-
bezpieczenia walca przed przemieszcza-
niem.

Zanim walec bêdzie móg³ byæ holowany, ha-
mulec tarczowy w ka¿dym silniku jazdy musi
byæ odblokowany jak opisano poni¿ej.

Rys. 30 Obudowa hamulca
1. �ruba zwalniaj¹ca

1

1. U¿yæ klucza nasadowego i nasadki 18 mm.

2. Przekrêciæ �rubê zwalniaj¹c¹ (1) 1 1/2 obrotu w
prawo w celu odblokowania hamulca.

3. Odblokowaæ hamulce w obu bêbnach, lub w bêbnie
i obu tylnych ko³ach w przypadku walca kombi.

4. Po holowaniu przekrêciæ te same �ruby 1 1/2 obrotu
w lewo przywracaj¹c dzia³anie hamulców.

3

HOLOWANIE

WARNING

Ostrze¿enie

Ostrze¿enie
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HOLOWANIE

Holowanie walca
Walec musi byæ holowany na sztywnym
holu, poniewa¿ jego hamulce na czas holo-
wania s¹ zwolnione.

Walec musi byæ holowany powoli, nie szybciej
ni¿ 3 km/h i na krótk¹ odleg³o�æ, nie przekra-
czaj¹c¹ 300 m.

Je�li maszyna jest holowana/opuszczana,
urz¹dzenie holuj¹ce musi byæ zamocowane do
obu punktów podnoszenia. Si³y ci¹gn¹ce
powinny dzia³aæ na walec w osi pod³u¿nej, jak
pokazano obok. Maksymalna si³a ci¹gn¹ca
wynosi 50,8 kN.

Przywróciæ walec do pracy wykonuj¹c odwrot-
nie czynno�ci przygotowawcze do holowania.

Rys. 31 Holowanie

UWAGA

Ostrze¿enie

Ostrze¿enie

Ostrze¿enie
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Rys. 32 Przewo¿enie walca
1. Klin
2. Klocek
3. Pas mocuj¹cy

Walec przygotowany do transportu

1
 2

33

PRZEWO¯ENIE

Zablokowaæ przegub przed podnoszeniem
i przewo¿eniem. Postêpowaæ zgodnie z
instrukcjami w odpowiednim rozdziale.

Zaklinowaæ bêbny (1) i zabezpieczyæ kliny przed wysu-
waniem siê.

Podeprzeæ klockami ramê (2) w celu unikniêcia prze-
ci¹¿enia amortyzatorów gumowych podczas napinania
pasów mocuj¹cych.

Zamocowaæ walec pasami (3) przynajmniej na czte-
rech rogach. Punkty mocowania s¹ odpowiednio ozna-
czone.

Pamiêtaæ o odblokowaniu przegubu przed
ponownym uruchomieniem walca.

Sk³adany ROPS (opcja)

Rys. 33 Sk³adany ROPS

Walec mo¿e byæ wyposa¿ony w sk³adany ROPS.

Podczas nieuwa¿nego sk³adania i podno-
szenia ramy ochronnej ROPS istnieje
niebezpieczeñstwo przytrza�niêcia pal-
ców!

Je�li walec jest wyposa¿ony w sk³adany
ROPS, mo¿e byæ u¿ywany wy³¹cznie, gdy
rama jest podniesiona i zablokowana.

W celu opuszczenia ramy ochronnej nale¿y wykrêciæ
�rubê zabezpieczaj¹c¹ (1), wyci¹gn¹æ zawleczkê (2) i
usun¹æ bolec (3) po obu stronach ramy. Je�li to mo¿li-
we, rama ochronna powinna byæ sk³adana do ty³u.

Bolce umie�ciæ w otworach i zabezpieczyæ
zawleczkami po z³o¿eniu ramy ochronnej.

W celu podniesienia ramy ochronnej postêpowaæ w
odwrotnej kolejno�ci do procedury opisanej powy¿ej.

Zawsze upewniæ siê, ¿e rama jest zabloko-
wana w pozycji podniesionej przez urucho-
mieniem walca.

Od czasu do czasu smarowaæ �rubê zabezpieczaj¹c¹
(1) i bolec (3) wodoodpornym smarem.Rys. 34 Blokowanie ramy ochronnej

1. �ruba zabezpieczaj¹ca
2. Zawleczka
3. Bolec
4. Zderzak gumowy

UWAGA

UWAGA

UWAGA

UWAGA

UWAGA

Ostrze¿enie

1

2

3
4
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INSTRUKCJA OBS£UGI - PODSUMOWANIE

1. Stosowaæ siê do zaleceñ podanych w Instrukcji Bezpiecznego
U¿ytkowania.

2. Upewniæ siê, ¿e stosowane s¹ wszystkie wskazówki podane w Instrukcji
Konserwacji.

3. Wy³¹cznik akumulatora przekrêciæ w pozycjê ON (w³¹czone).

4. Ustawiæ d�wigniê kierunku jazdy w pozycji neutralnej.

5. Ustawiæ prze³¹cznik wibracje rêczne/automatyczne w pozycji O.

6. Ustawiæ d�wigniê obrotów silnika na wolne obroty.

7. W³¹czyæ silnik i poczekaæ, a¿ siê rozgrzeje.

8. Ustawiæ i zablokowaæ d�wigniê obrotów w po³o¿eniu roboczym.

9. Wyci¹gn¹æ przycisk hamulca awaryjnego/postojowego.

10. Jechaæ walcem. Ostro¿nie operowaæ d�wigni¹ kierunku jazdy.

11. Sprawdziæ hamulce.
Pamiêtaæ, ¿e droga hamowania bêdzie d³u¿sza zanim walec siê
rozgrzeje.

12. U¿ywaæ wibracji tylko, gdy walec jest w ruchu.

13. Upewniæ siê, ¿e zraszanie bêbnów jest wystarczaj¹ce.

14. W RAZIE AWARII: - Wcisn¹æ przycisk hamulca awaryjnego.
- Mocno trzymaæ kierownicê.
- Przygotowaæ siê na nag³e zatrzymanie.

15. Parkowanie: Wcisnaæ przycisk hamulca awaryjnego/postojowego.
Zatrzymaæ silnik i pod³o¿yæ kliny pod bêbny.

16. Podnoszenie: - Patrz: Instrukcja Obs³ugi.

17. Holowanie: - Patrz: Instrukcja Obs³ugi.

18. Przewo¿enie: - Patrz: Instrukcja Obs³ugi.

UWAGA

UWAGA

UWAGA

UWAGA
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