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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 повърхностна структура. Типични работни площадки – в допълнение на тротоарите повърхностна структура. Типични работни площадки – в допълнение на тротоарите 
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
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Настоящите инструкции са приложими от:
  CC102/122/C PIN (S/N) *60119200*
  CC142/C PIN (S/N) *60213400*
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Инструкции за безопасност – Лична 
безопасност

Специално внимание! – Повреди на машината 
или нейни компоненти.

Всеки оператор на валяк трябва внимателно 
да изучи ръководството за техника на 
безопасността, придружаващо всяка от 
машините. Винаги следвайте правилата 
за безопасна работа и не изваждайте 
ръководството от валяка.

Настоящото ръководство включва инструкции за 
работата и използването на валяка. За информация 
относно поддръжката, виж ръководството 
ПОДДРЪЖКА, CC102/122/C/142/C.

Не забравяйте, че при потегляне и 
управление на машина в студено състояние, 
до достигане на нормалната работна 
температура на машината, хидравличната 
течност е недостатъчно загрята и в резултат 
на това, спирачният път ще бъде по-дълъг 
от нормалното.

СЪДЪРЖАНИЕ

ПРЕДУПРЕДИТЕЛНИ СИМВОЛИ

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

РЪКОВОДСТВО ЗА ТЕХНИКА 
НА БЕЗОПАСНОСТ
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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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1.   Преди да пристъпи към работа с валяка, операторът 
следва задължително да е запознат със съдържанието на 
РЪКОВОДСТВОТО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ.
следва задължително да е запознат със съдържанието на 
РЪКОВОДСТВОТО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ.
следва задължително да е запознат със съдържанието на 

2.   Уверете се, че са спазени всички указания, посочени в 
РЪКОВОДСТВОТО ЗА ПОДДРЪЖКА.

2.   Уверете се, че са спазени всички указания, посочени в 
РЪКОВОДСТВОТО ЗА ПОДДРЪЖКА.

2.   Уверете се, че са спазени всички указания, посочени в 

3.   За работа с валяка се допускат само обучени и/или опитни 
оператори. На валяка не се допускат пътници. По време на работа 

3.   За работа с валяка се допускат само обучени и/или опитни 
оператори. На валяка не се допускат пътници. По време на работа 

3.   За работа с валяка се допускат само обучени и/или опитни 

останете в седнало положение.
4.   Никога не използвайте валяка, ако същият се нуждае от настройка 

или ремонт.
5.   Качвайте се и слизайте от валяка само когато същият се намира в 

неподвижна състояние. Използвайте наличните дръжки и перила. 
5.   Качвайте се и слизайте от валяка само когато същият се намира в 

неподвижна състояние. Използвайте наличните дръжки и перила. 
5.   Качвайте се и слизайте от валяка само когато същият се намира в 

Когато се качвате и слизате от машината винаги използвайте 
неподвижна състояние. Използвайте наличните дръжки и перила. 
Когато се качвате и слизате от машината винаги използвайте 
неподвижна състояние. Използвайте наличните дръжки и перила. 

„триточковия метод за задържане” – контакт с машината на двата 
крака и една ръка или един крак и двете ръце.

6.   При работа с машината върху рисков терен, винаги използвайте 
предпазната уредба срещу преобръщане (ПУСП).

6.   При работа с машината върху рисков терен, винаги използвайте 
предпазната уредба срещу преобръщане (ПУСП).

6.   При работа с машината върху рисков терен, винаги използвайте 

7.   На острите завои карайте бавно.
8.   Избягвайте движение под ъгъл на наклони; движете се в права 

линия нагоре или надолу.
9.   При движение в близост до ръбове и дупки, първоначално се 

уверете, че най-малко 2/3 от ширината на барабана е устойчиво 
9.   При движение в близост до ръбове и дупки, първоначално се 

уверете, че най-малко 2/3 от ширината на барабана е устойчиво 
9.   При движение в близост до ръбове и дупки, първоначално се 

стъпила върху предварително трамбован материал.
уверете, че най-малко 2/3 от ширината на барабана е устойчиво 
стъпила върху предварително трамбован материал.
уверете, че най-малко 2/3 от ширината на барабана е устойчиво 

10.  Уверете се, че по посока на движението няма препятствия върху 
терена и над валяка.

11.  Проявете изключително внимание при движение върху неравен 
терен.

12.  Използвайте комплектованото оборудване, свързано с вашата 
безопасност. На машините, комплектовани с ПУСП трябва да се 

12.  Използвайте комплектованото оборудване, свързано с вашата 
безопасност. На машините, комплектовани с ПУСП трябва да се 

12.  Използвайте комплектованото оборудване, свързано с вашата 

закопчава предпазния колан. 
13.  Поддържайте чистота във валяка. Без отлагане почиствайте 

замърсявания и мазнини, попаднали върху платформата на 
13.  Поддържайте чистота във валяка. Без отлагане почиствайте 

замърсявания и мазнини, попаднали върху платформата на 
13.  Поддържайте чистота във валяка. Без отлагане почиствайте 

оператора. Поддържайте всички знаци и предупредителни табели 
замърсявания и мазнини, попаднали върху платформата на 
оператора. Поддържайте всички знаци и предупредителни табели 
замърсявания и мазнини, попаднали върху платформата на 

чисти и четливи.
14.  Предпазни мерки преди зареждане с гориво:
  - Спрете двигателя.
14.  Предпазни мерки преди зареждане с гориво:
  - Спрете двигателя.
14.  Предпазни мерки преди зареждане с гориво:

  - Не пушете.
  - Спрете двигателя.
  - Не пушете.
  - Спрете двигателя.

  - Не използвайте открит пламък в близост до участъка на 
  - Не пушете.
  - Не използвайте открит пламък в близост до участъка на 
  - Не пушете.

зареждане.
  - За предотвратяване възникването на искри, заземете към 

зареждане.
  - За предотвратяване възникването на искри, заземете към 

зареждане.

резервоара щуцера на устройството за пълнене с гориво.
  - За предотвратяване възникването на искри, заземете към 

резервоара щуцера на устройството за пълнене с гориво.
  - За предотвратяване възникването на искри, заземете към 

15.  Преди ремонт или сервизно обслужване:
  - Сложете клиновидни подложки на барабаните/колелата и под  
15.  Преди ремонт или сервизно обслужване:
  - Сложете клиновидни подложки на барабаните/колелата и под  
15.  Преди ремонт или сервизно обслужване:

режещия нож.
  - При необходимост, блокирайте оста на шарнира.

режещия нож.
  - При необходимост, блокирайте оста на шарнира.

режещия нож.

16.  Ако нивото на шума надвишава 85 dB(A) се препоръчва използване  
на средства за защита на слуха. Нивото на шума може да варира в 

16.  Ако нивото на шума надвишава 85 dB(A) се препоръчва използване  
на средства за защита на слуха. Нивото на шума може да варира в 

16.  Ако нивото на шума надвишава 85 dB(A) се препоръчва използване  

зависимост от характера на обработваната с машината повърхност.
на средства за защита на слуха. Нивото на шума може да варира в 
зависимост от характера на обработваната с машината повърхност.
на средства за защита на слуха. Нивото на шума може да варира в 

17.  Не извършвайте промени или модификации на валяка - това може 
да застраши вашата безопасност.

17.  Не извършвайте промени или модификации на валяка - това може 
да застраши вашата безопасност.

17.  Не извършвайте промени или модификации на валяка - това може 

  Промени могат да се извършват само след получено писмено 
да застраши вашата безопасност.

  Промени могат да се извършват само след получено писмено 
да застраши вашата безопасност.

съгласие от Dynapac.
  Промени могат да се извършват само след получено писмено 

съгласие от Dynapac.
  Промени могат да се извършват само след получено писмено 

18.  Избягвайте използване на валяка, преди хидравличната течност да 
е достигнала нормалната си работна температура. Ако течността е 

18.  Избягвайте използване на валяка, преди хидравличната течност да 
е достигнала нормалната си работна температура. Ако течността е 

18.  Избягвайте използване на валяка, преди хидравличната течност да 

студена, спирачният път може да е по-дълъг от обичайния.
е достигнала нормалната си работна температура. Ако течността е 
студена, спирачният път може да е по-дълъг от обичайния.
е достигнала нормалната си работна температура. Ако течността е 

  Виж началните инструкции в РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ.
студена, спирачният път може да е по-дълъг от обичайния.

  Виж началните инструкции в РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ.
студена, спирачният път може да е по-дълъг от обичайния.

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ (ПРОЧЕТЕТЕ СЪЩО И 
РЪКОВОДСТВОТО ЗА ТЕХНИКА НА БЕЗОПАСНОСТ)
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При движение по наклони или по 
нестабилен терен винаги се препоръчва 
използване на ПУСП (Предпазната 
уредба срещу преобръщане).

Там, където е възможно, избягвайте 
да се движите напречно на наклона. 
По наклонен терен се движете в права 
линия нагоре или надолу.

Посоченият тук ъгъл на преобръщане се отнася за 
равна, твърда повърхност и неподвижна машина. 
Ъгъл на завой нула, изключена вибрация и пълни 
резервоари. Не забравяйте, че нестабилният 
терен, завиването на машината, включената 
вибрация, движението на скорост и повишаването 
на центъра на тежестта (напр. с инсталиране на 
принадлежности) може да доведе до преобръщане 
на машината дори на по-малък наклон от тук 
специфицирания.

Движение в близост до ръб
При движение в близост до ръб, минимум 2/3 от 
ширината на барабана трябва да бъде стъпила на 
твърд терен.

Запомнете, че при завой към едната 
страна, центърът на тежестта на 
машината се измества Например, при 
завой наляво, центърът на тежестта се 
измества вдясно.

Фигура 1 Положение на барабана при 
движение в близост до ръб

Най-малко 
2/3

Наклони

Макс. 20° 
или  36%

Фигура 2 Ъгъл на преобръщане върху 
страничен наклон

БЕЗОПАСНОСТ ПО ВРЕМЕ НА УПРАВЛЕНИЕ И ДВИЖЕНИЕ

За аварийно излизане от кабината 
освободете чукчето на задната дясна 
колона и счупете задното стъкло.
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През цялото време на движение останете в 
седнало положение на седалката на оператора. 
При повдигане на оператора от седалката ще се 
задейства звуков сигнал, а при някои версии щe се 
задействат спирачките.

Винаги поставяйте предпазния колан, 
ако машината е оборудвана с такъв. Ако 
операторът не постави предпазен колан 
и машинната се преобърне, съществува 
сериозна опасност той да изпадне и 
бъде притиснат от нея.

Предпазният колан е стандартно оборудване на 
валяци, съоръжени с Предпазна уредба срещу 
преобръщане (ПУСП)(1).

1

2

БЕЗОПАСНОСТ ПО ВРЕМЕ НА УПРАВЛЕНИЕ И ДВИЖЕНИЕ

Фигура 3 Място на оператора
1. ПУСП

 2. Колан безопасен

Седнало положение
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                                                           4                 14             5                      2                                                                                                     4                 14             5                      2                                          

                              8           12                  7                            1                           12                       6                    3

                                           8                12    9                      1                            6                12           3

                                        11                               13    5        2           4          10                                        11                               13    5        2           4          10

ТАБЕЛКИ С ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ, РАЗПОЛОЖЕНИЕ И ОПИСАНИЕ
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1.

2. 5.

4.

903424

903459

903423

903422

3.

8.

7.

908229

14.

Mass KgMass Kg

904870

9.
Alt. 1 Alt. 2

11. 12.10.

6.

7912XX

XXX

13.

ТАБЕЛКИ С ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ, РАЗПОЛОЖЕНИЕ И ОПИСАНИЕ

Предупреждение - Зона на 
смачкване, ос на шарнира/
барабан. Операторът 
е длъжен да поддържа 
безопасна дистанция от 
опасната зона на мачкане.

Предупреждение – силно 
нагорещени повърхности 
в двигателното отделение.
Да не се докосва.

Предупреждение - Въртящи 
се части на двигателя. 
Ръцете да се държат на 
безопасно разстояние от 
опасната зона

Преди работа с 
машината от оператора 
задължително се изисква 
да прочете ръководството 
по техника на безопасност 
и инструкциите за 
експлоатация и 
поддръжка.

При повдигане оста 
на шарнира следва 
задължително да се 
блокира. Направете 
справка в ръководството 
за експлоатация.

Точка на 
повдигане

Дизелово 
гориво

Повдигачна плоча

Хидравлична 
течност

Биологична 
хидравлична 

течност

Прекъсвач за 
акумулаторната 

батерия Точка за 
застопоряване

Място за 
наръчник Ниво на силата 

на звука



8 CC102/122/C/142/C  O102BG5

1

11

IMPORTANT ENGINE INFORMATION

DEUTZDEUTZ
®

ENGINE FAMILY POWER VALVE LASH INJ. TIMING

MODEL RPM ENGINE DISPLACEMENT INJ. RATE

THIS ENGINE CONFORMS TO    YYYY    MODEL YEAR US EPA /  THIS ENGINE CONFORMS TO    YYYY    MODEL YEAR US EPA /  THIS ENGINE CONFORMS TO    YYYY    MODEL YEAR US EPA /  
REGULATIONS FOR LARGE NONROAD COMPRESSION IGNITIONENGINES 

SERIAL NO REM

THIS ENGINE IS CERTIFIED TO OPERATE ON DIESEL FUEL

DEUTZDEUTZ
®

DEUTZ AG      MADE IN GERMANYDEUTZ AG      MADE IN GERMANY

Mot.-Typ

kW (G)

kW (W)

E

Code Mot.-Nr.

kW (S) kW (S)

m

°C

kW

kW EP K

1

Табелка на машината

Фигура 6 Двигател 
1. Табела с типа на двигателя

Табелка на двигателя

Фигура 4 Лява степенка
1. Табелка на машината

Сериен номер на рамата

Фигура 5 Предна част на рамата
1. Сериен номер

ТАБЕЛИ НА МАШИНАТА И ДВИГАТЕЛЯ

Табелката на машината (1) е закрепена отпред 
отляво на задната рама, до шарнира на кормилната 
уредба.

На табелата са посочени наименованието 
и адреса на производителя, типът машина, 
идентификационният номер на продукта (сериен 
номер), експлоатационното тегло, мощността 
на двигателя и годината на производство. В 
машините, предназначени за пазарите извън ЕС, 
обозначението СЕ и годината на производство 
могат да бъдат пропуснати.

Индивидуалният идентификационен номер на 
машината (1) е нанесен с поансон на десния ръб на 
предната рама.

Табелката за типа на машината (1) е прикрепена 
към горната част на двигателя. На табелата е 
посочен типът на двигателя, серийният му номер 
и спецификацията на същия. Когато поръчвате 
резервни части, моля, посочвайте серийния номер. 
Виж също ръководството за експлоатация на 
двигателя.

Моля, при поръчване на резервни части, 
посочете идентификационния номер на 
продукта (сериен номер на машината).
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7 8 9 10 11 12

13

14

16

15

6

5

4

3

2

1

17

22

19

20

21

18

23

ПРИБОРИ И ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Фигура 7 Място на оператора

10.  Предупредителен    
  светоиндикатор, налягане
  температура на маслото в   
  двигателя
11.  Работни светлини 
12.  Авариен маяк  
13.  Светлини за управление 
14.  Гумено колело на оросителната  
  система (спринклер)(Combo)/ 
  вибрационен преден/заден   
  барабан
15.  Примигващи светлини за   
  опасност 
16.  Мигачи 

1. Клаксон
2. Ключ за запалването
3. Ръчно/автоматично задействане
 на системата за оросяване   
 (спринклер)
4. Стартерен бутон
5. Ръчно/автоматично задействане  
 на вибрация
6. Бутон на аварийната/ръчна   
 спирачка
7. Защита на приборите
8. Предупредителна лампа,   
 зареждане
9. Предупредителна лампа за   
 спирачките

 = опция

17.  Ръководства за   
  експлоатация и техника на  
  безопасност
18.  Кутия за стопяеми   
  предпазители
19.  Регулатор на оборотите
20.  Вибрация ВКЛ/ИЗКЛ
21.  Лост за движение напред и  
  назад
22.  Горивен разходомер 
23.  Превключвател за   
  седалката
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Позиции  Название Символ  Функция
Фигура 7

1 Клаксон, превключвател  Клаксонът се задейства с натискане на   
   този бутон.
  
2 Главен електрически   В положение О електрическата верига е  2 Главен електрически   В положение О електрическата верига е  2

 превключвател  прекъсната.  
    В положение І всички електрически   
   ключове и светоиндикатори с изключение  
   на двигателната верига са захранени.

  3 Система за оросяване  Регулира потока на вода към барабана.
 -спринклер, барабан  Режимът fl  MAN осигурява непрекъснато  
   подаване на вода. При включване в режим     подаване на вода. При включване в режим  
   0, подаването на вода се прекратява.
   Режимът AUT позволява автоматично   
   превключване (ВКЛ/ИЗКЛ) на подаването  
   на вода при движение напред и назад.

  4 Стартерен контакт  Натиснете бутона, за да задвижите   
   електромотора на стартера.
   
 5 Превключвател за   Средно положение = Изключена вибрация.5 Превключвател за   Средно положение = Изключена вибрация.5
 вибрацията (Опция)  Ляво положение = Включена вибрация и на   вибрацията (Опция)  Ляво положение = Включена вибрация и на  
   двата барабана (без С) Дясно положение =     двата барабана (без С) Дясно положение =  
   Вибрация в единия барабан.

  6 Аварийна/паркинг спирачка  Натиснете, за да задействате резервната    6 Аварийна/паркинг спирачка  Натиснете, за да задействате резервната    6
   спирачка. За да активирате ръчната   
   спирачка, натиснете бутона при    
   неподвижна машина. Изтеглете бутона, за  
   да освободите и двете спирачки
     
  7 Защита на приборите  Спуснете над контролното табло, за да   7 Защита на приборите  Спуснете над контролното табло, за да   7
   защитите приборите от въздействието на  
   климатичните условия и злосторничество.

  8 Предупредителна лампа,   Ако тази лампа светне при работещ8 Предупредителна лампа,   Ако тази лампа светне при работещ8
 зареждане на   двигател, това означава, че алтернаторът 
 акумулаторната батерия.  не зарежда. Незабавно спрете машината и
   установете неизправността.

 9 Предупредителна лампа   Лампата светва при натискане на бутона 
 за спирачките  за ръчна или резервна (аварийна)   
   спирачка и задействане на спирачките.

 10  Предупредителен   Предупредителният светоиндикатор  
 светоиндикатор, налягане   светва, когато налягането на маслото в
 или прекомерна температура   мазилната система е твърде ниско. 
 на двигателното масло  Незабавно спрете двигателя и отстранете  
   неизправността. Виж ръководството за   
   експлоатация на двигателя.

11  Ключ за работни светлини,   Завъртете ключа надясно, за да включите  
 насочени назад (Опция)  работните светлини.

 Клаксон, превключвател  Клаксонът се задейства с натискане на   
   този бутон.
  

 Главен електрически   В положение О електрическата верига е  
 превключвател  прекъсната.  
    В положение І всички електрически   
   ключове и светоиндикатори с изключение  
   на двигателната верига са захранени.

 -спринклер, барабан  Режимът fl  MAN осигурява непрекъснато  
   подаване на вода. При включване в режим  
   0, подаването на вода се прекратява.
   Режимът AUT позволява автоматично   
   превключване (ВКЛ/ИЗКЛ) на подаването  
   на вода при движение напред и назад.

 Стартерен контакт  Натиснете бутона, за да задвижите   
   електромотора на стартера.
   

 Превключвател за   Средно положение = Изключена вибрация.
 вибрацията (Опция)  Ляво положение = Включена вибрация и на  
   двата барабана (без С) Дясно положение =  
   Вибрация в единия барабан.

 Аварийна/паркинг спирачка  Натиснете, за да задействате резервната  
   спирачка. За да активирате ръчната   
   спирачка, натиснете бутона при    
   неподвижна машина. Изтеглете бутона, за  
   да освободите и двете спирачки
     

 Защита на приборите  Спуснете над контролното табло, за да   
   защитите приборите от въздействието на  
   климатичните условия и злосторничество.

 Предупредителна лампа,   Ако тази лампа светне при работещ
 зареждане на   двигател, това означава, че алтернаторът 
 акумулаторната батерия.  не зарежда. Незабавно спрете машината и
   установете неизправността.

 Предупредителна лампа   Лампата светва при натискане на бутона 
 за спирачките  за ръчна или резервна (аварийна)   
   спирачка и задействане на спирачките.

 Предупредителен   Предупредителният светоиндикатор  
 светоиндикатор, налягане   светва, когато налягането на маслото в
 или прекомерна температура   мазилната система е твърде ниско. 
 на двигателното масло  Незабавно спрете двигателя и отстранете  
   неизправността. Виж ръководството за   
   експлоатация на двигателя.

 Ключ за работни светлини,   Завъртете ключа надясно, за да включите  
 насочени назад (Опция)  работните светлини.

Позиции  Название Символ  Функция

 Клаксон, превключвател  Клаксонът се задейства с натискане на   
   този бутон.

 Главен електрически   В положение О електрическата верига е  
 превключвател  прекъсната.  
    В положение І всички електрически   
   ключове и светоиндикатори с изключение  
   на двигателната верига са захранени.

Система за оросяване  Регулира потока на вода към барабана.
 -спринклер, барабан  Режимът fl  MAN осигурява непрекъснато  
   подаване на вода. При включване в режим  
   0, подаването на вода се прекратява.
   Режимът AUT позволява автоматично   
   превключване (ВКЛ/ИЗКЛ) на подаването  
   на вода при движение напред и назад.

 Стартерен контакт  Натиснете бутона, за да задвижите   
   електромотора на стартера.
   

 Превключвател за   Средно положение = Изключена вибрация.
 вибрацията (Опция)  Ляво положение = Включена вибрация и на  
   двата барабана (без С) Дясно положение =  
   Вибрация в единия барабан.

 Аварийна/паркинг спирачка  Натиснете, за да задействате резервната  
   спирачка. За да активирате ръчната   
   спирачка, натиснете бутона при    
   неподвижна машина. Изтеглете бутона, за  
   да освободите и двете спирачки
     

 Защита на приборите  Спуснете над контролното табло, за да   
   защитите приборите от въздействието на  
   климатичните условия и злосторничество.

 Предупредителна лампа,   Ако тази лампа светне при работещ
 зареждане на   двигател, това означава, че алтернаторът 
 акумулаторната батерия.  не зарежда. Незабавно спрете машината и
   установете неизправността.

 Предупредителна лампа   Лампата светва при натискане на бутона 
 за спирачките  за ръчна или резервна (аварийна)   
   спирачка и задействане на спирачките.

 Предупредителен   Предупредителният светоиндикатор  
 светоиндикатор, налягане   светва, когато налягането на маслото в
 или прекомерна температура   мазилната система е твърде ниско. 
 на двигателното масло  Незабавно спрете двигателя и отстранете  
   неизправността. Виж ръководството за   
   експлоатация на двигателя.

 Ключ за работни светлини,   Завъртете ключа надясно, за да включите  
 насочени назад (Опция)  работните светлини.

Позиции  Название Символ  Функция

 Клаксон, превключвател  Клаксонът се задейства с натискане на   
   този бутон.

 Главен електрически   В положение О електрическата верига е  
 превключвател  прекъсната.  
    В положение І всички електрически   
   ключове и светоиндикатори с изключение  
   на двигателната верига са захранени.

Система за оросяване  Регулира потока на вода към барабана.
 -спринклер, барабан  Режимът fl  MAN осигурява непрекъснато  
   подаване на вода. При включване в режим  
   0, подаването на вода се прекратява.
   Режимът AUT позволява автоматично   
   превключване (ВКЛ/ИЗКЛ) на подаването  
   на вода при движение напред и назад.

 Стартерен контакт  Натиснете бутона, за да задвижите   
   електромотора на стартера.

 Превключвател за   Средно положение = Изключена вибрация.
 вибрацията (Опция)  Ляво положение = Включена вибрация и на  
   двата барабана (без С) Дясно положение =  
   Вибрация в единия барабан.

 Аварийна/паркинг спирачка  Натиснете, за да задействате резервната  
   спирачка. За да активирате ръчната   
   спирачка, натиснете бутона при    
   неподвижна машина. Изтеглете бутона, за  
   да освободите и двете спирачки
     

 Защита на приборите  Спуснете над контролното табло, за да   
   защитите приборите от въздействието на  
   климатичните условия и злосторничество.

 Предупредителна лампа,   Ако тази лампа светне при работещ
 зареждане на   двигател, това означава, че алтернаторът 
 акумулаторната батерия.  не зарежда. Незабавно спрете машината и
   установете неизправността.

 Предупредителна лампа   Лампата светва при натискане на бутона 
 за спирачките  за ръчна или резервна (аварийна)   
   спирачка и задействане на спирачките.

 Предупредителен   Предупредителният светоиндикатор  
 светоиндикатор, налягане   светва, когато налягането на маслото в
 или прекомерна температура   мазилната система е твърде ниско. 
 на двигателното масло  Незабавно спрете двигателя и отстранете  
   неизправността. Виж ръководството за   
   експлоатация на двигателя.

 Ключ за работни светлини,   Завъртете ключа надясно, за да включите  
 насочени назад (Опция)  работните светлини.

MANСистема за оросяване  Регулира потока на вода към барабана.MANСистема за оросяване  Регулира потока на вода към барабана.
O

Система за оросяване  Регулира потока на вода към барабана.
O

Система за оросяване  Регулира потока на вода към барабана.
 -спринклер, барабан  Режимът fl  MAN осигурява непрекъснато  O -спринклер, барабан  Режимът fl  MAN осигурява непрекъснато  

AUTO
 -спринклер, барабан  Режимът fl  MAN осигурява непрекъснато  

AUTO
 -спринклер, барабан  Режимът fl  MAN осигурява непрекъснато  
   подаване на вода. При включване в режим  AUTO   подаване на вода. При включване в режим  

STOP   спирачка, натиснете бутона при    STOP   спирачка, натиснете бутона при    
   неподвижна машина. Изтеглете бутона, за  STOP   неподвижна машина. Изтеглете бутона, за  

ПРИБОРИ И ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ, ФУНКЦИОНАЛНО ОПИСАНИЕ

Позиции  Название Символ  Функция
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  12 Авариен маяк, ключ (опция)  Завъртете ключа надясно, за да включите    12 Авариен маяк, ключ (опция)  Завъртете ключа надясно, за да включите    12
   аварийния маяк.
   
13 Ключ за работни светлини,   Завъртете ключа надясно до първо13 Ключ за работни светлини,   Завъртете ключа надясно до първо13

 насочени напред (Опция)  положение, за да включите светлините  
   за паркиране и до второ положение, за
   да включите насочените напред работни  
   светлини

 14 Оросителна система   Регулира потока на течност към гумите.  
 – спринклер, гуми (combo)  Завъртете наляво = непрекъснато
   Завъртете наляво = непрекъснато   
   действие.
   Завъртете надясно = периодично   
   действие.

 15 Ключ за аварийните   Завъртете ключа надясно, за да 
  мигащи светлини (Опция)  включите аварийните мигащи светлини.
   
 16  Превключвател за мигачите   Завъртете наляво за включване на левия
 (пътепоказатели), (Опция)  пътепоказател. В средно положение на   
   ключа пътепоказателите са изключени.

 17 Джоб за ръководства/  Издърпва се нагоре и се отваря капакът  17 Джоб за ръководства/  Издърпва се нагоре и се отваря капакът  17
 наръчници.  на мястото за наръчника – наръчникът се  
   изважда.

18 Кутия за стопяемите   Съдържа стопяеми предпазители за  18 Кутия за стопяемите   Съдържа стопяеми предпазители за  18
 предпазители (отпред на  електрическата система. 
 кормилната колона)  За описание на функциите на
   предпазителите виж в частта    
   ’Електрическа система’.

 19 Регулатор на оборотите,   В дясно положение задава обороти на   
 дизелов двигател  работа на празен ход. В ляво положение  
   задава пълни обороти на двигателя.

 20 Вибрация ВКЛ/ИЗКЛ,  Еднократно натискане и отпускане 20 Вибрация ВКЛ/ИЗКЛ,  Еднократно натискане и отпускане 20
 превключвател  включва вибрацията, повторното    
   натискане на бутона изключва вибрацията.     натискане на бутона изключва вибрацията.  
   Горепосоченото е валидно, само когато   
   превключвател 5 е в ляво положение.

 21 Лост за движение напред   За запалване на двигателят, лостът трябва   Лост за движение напред   За запалване на двигателят, лостът трябва  
 и назад  да е в неутрално положение; ако лостът за   и назад  да е в неутрално положение; ако лостът за  
   движение напред/назад е в някакво друго  
   положение, двигателят няма да запали.
   Лостът за движение напред и назад   
   служи както за задаване на посока, така  
   и за задаване на скорост на движение
   Придвижете лоста напред, за да    
   задвижите валяка напред и пр.
   Скоростта на валяка е пропорционална на  
   разстоянието, на което лостът се намира  
   от неутралното положение.
   Колкото по-далеч е лостът от неутралното  
   положение, толкова по-висока е скоростта  
   на движение.

 Авариен маяк, ключ (опция)  Завъртете ключа надясно, за да включите  
   аварийния маяк.
   

 Ключ за работни светлини,   Завъртете ключа надясно до първо
 насочени напред (Опция)  положение, за да включите светлините  
   за паркиране и до второ положение, за
   да включите насочените напред работни  
   светлини

 Оросителна система   Регулира потока на течност към гумите.  
 – спринклер, гуми (combo)  Завъртете наляво = непрекъснато
   Завъртете наляво = непрекъснато   
   действие.
   Завъртете надясно = периодично   
   действие.

  мигащи светлини (Опция)  включите аварийните мигащи светлини.
   

 Превключвател за мигачите   Завъртете наляво за включване на левия
 (пътепоказатели), (Опция)  пътепоказател. В средно положение на   
   ключа пътепоказателите са изключени.

 Джоб за ръководства/  Издърпва се нагоре и се отваря капакът 
 наръчници.  на мястото за наръчника – наръчникът се  
   изважда.

 Кутия за стопяемите   Съдържа стопяеми предпазители за  
 предпазители (отпред на  електрическата система. 
 кормилната колона)  За описание на функциите на
   предпазителите виж в частта    
   ’Електрическа система’.

 Регулатор на оборотите,   В дясно положение задава обороти на   
 дизелов двигател  работа на празен ход. В ляво положение  
   задава пълни обороти на двигателя.

 Вибрация ВКЛ/ИЗКЛ,  Еднократно натискане и отпускане
 превключвател  включва вибрацията, повторното    
   натискане на бутона изключва вибрацията.  
   Горепосоченото е валидно, само когато   
   превключвател 5 е в ляво положение.

 Лост за движение напред   За запалване на двигателят, лостът трябва  
 и назад  да е в неутрално положение; ако лостът за  
   движение напред/назад е в някакво друго  
   положение, двигателят няма да запали.
   Лостът за движение напред и назад   
   служи както за задаване на посока, така  
   и за задаване на скорост на движение
   Придвижете лоста напред, за да    
   задвижите валяка напред и пр.
   Скоростта на валяка е пропорционална на  
   разстоянието, на което лостът се намира  
   от неутралното положение.
   Колкото по-далеч е лостът от неутралното  
   положение, толкова по-висока е скоростта  
   на движение.

 Авариен маяк, ключ (опция)  Завъртете ключа надясно, за да включите  
   аварийния маяк.
   

 Ключ за работни светлини,   Завъртете ключа надясно до първо
 насочени напред (Опция)  положение, за да включите светлините  
   за паркиране и до второ положение, за
   да включите насочените напред работни  
   светлини

 Оросителна система   Регулира потока на течност към гумите.  
 – спринклер, гуми (combo)  Завъртете наляво = непрекъснато
   Завъртете наляво = непрекъснато   
   действие.
   Завъртете надясно = периодично   
   действие.

Ключ за аварийните   Завъртете ключа надясно, за да 
  мигащи светлини (Опция)  включите аварийните мигащи светлини.
   

 Превключвател за мигачите   Завъртете наляво за включване на левия
 (пътепоказатели), (Опция)  пътепоказател. В средно положение на   
   ключа пътепоказателите са изключени.

 Джоб за ръководства/  Издърпва се нагоре и се отваря капакът 
 наръчници.  на мястото за наръчника – наръчникът се  
   изважда.

 Кутия за стопяемите   Съдържа стопяеми предпазители за  
 предпазители (отпред на  електрическата система. 
 кормилната колона)  За описание на функциите на
   предпазителите виж в частта    
   ’Електрическа система’.

 Регулатор на оборотите,   В дясно положение задава обороти на   
 дизелов двигател  работа на празен ход. В ляво положение  
   задава пълни обороти на двигателя.

 Вибрация ВКЛ/ИЗКЛ,  Еднократно натискане и отпускане
 превключвател  включва вибрацията, повторното    
   натискане на бутона изключва вибрацията.  
   Горепосоченото е валидно, само когато   
   превключвател 5 е в ляво положение.

 Лост за движение напред   За запалване на двигателят, лостът трябва  
 и назад  да е в неутрално положение; ако лостът за  
   движение напред/назад е в някакво друго  
   положение, двигателят няма да запали.
   Лостът за движение напред и назад   
   служи както за задаване на посока, така  
   и за задаване на скорост на движение
   Придвижете лоста напред, за да    
   задвижите валяка напред и пр.
   Скоростта на валяка е пропорционална на  
   разстоянието, на което лостът се намира  
   от неутралното положение.
   Колкото по-далеч е лостът от неутралното  
   положение, толкова по-висока е скоростта  
   на движение.

 Авариен маяк, ключ (опция)  Завъртете ключа надясно, за да включите  
   аварийния маяк.

 Ключ за работни светлини,   Завъртете ключа надясно до първо
 насочени напред (Опция)  положение, за да включите светлините  
   за паркиране и до второ положение, за
   да включите насочените напред работни  
   светлини

 Оросителна система   Регулира потока на течност към гумите.  
 – спринклер, гуми (combo)  Завъртете наляво = непрекъснато
   Завъртете наляво = непрекъснато   
   действие.
   Завъртете надясно = периодично   
   действие.

Ключ за аварийните   Завъртете ключа надясно, за да 
  мигащи светлини (Опция)  включите аварийните мигащи светлини.

 Превключвател за мигачите   Завъртете наляво за включване на левия
 (пътепоказатели), (Опция)  пътепоказател. В средно положение на   
   ключа пътепоказателите са изключени.

 Джоб за ръководства/  Издърпва се нагоре и се отваря капакът 
 наръчници.  на мястото за наръчника – наръчникът се  
   изважда.

 Кутия за стопяемите   Съдържа стопяеми предпазители за  
 предпазители (отпред на  електрическата система. 
 кормилната колона)  За описание на функциите на
   предпазителите виж в частта    
   ’Електрическа система’.

 Регулатор на оборотите,   В дясно положение задава обороти на   
 дизелов двигател  работа на празен ход. В ляво положение  
   задава пълни обороти на двигателя.

 Вибрация ВКЛ/ИЗКЛ,  Еднократно натискане и отпускане
 превключвател  включва вибрацията, повторното    
   натискане на бутона изключва вибрацията.  
   Горепосоченото е валидно, само когато   
   превключвател 5 е в ляво положение.

 Лост за движение напред   За запалване на двигателят, лостът трябва  
 и назад  да е в неутрално положение; ако лостът за  
   движение напред/назад е в някакво друго  
   положение, двигателят няма да запали.
   Лостът за движение напред и назад   
   служи както за задаване на посока, така  
   и за задаване на скорост на движение
   Придвижете лоста напред, за да    
   задвижите валяка напред и пр.
   Скоростта на валяка е пропорционална на  
   разстоянието, на което лостът се намира  
   от неутралното положение.
   Колкото по-далеч е лостът от неутралното  
   положение, толкова по-висока е скоростта  
   на движение.

ПРИБОРИ И ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ, ФУНКЦИОНАЛНО ОПИСАНИЕ

 Регулатор на оборотите,   В дясно положение задава обороти на   

 Оросителна система   Регулира потока на течност към гумите.  
 – спринклер, гуми (combo)  Завъртете наляво = непрекъснато
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 22 Предупредителен   При светване на светоиндикаторът, 22 Предупредителен   При светване на светоиндикаторът, 22
 светоиндикатор, лампа,  горивото е достатъчно единствено за 
 за ниско ниво на горивото   изминаване на кратко разстояние.   
 (опция)  Заредете с гориво колкото е възможно 
   по-скоро.

 23 Превключвател за седалката  По време на работа останете в седнало   
   положение. Ако Операторът се повдигне от  
   седалката се подава клаксон
   или се задействат спирачките.

   положение. Ако Операторът се повдигне от  

ПРИБОРИ И ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ, ФУНКЦИОНАЛНО ОПИСАНИЕ

 Предупредителен   При светване на светоиндикаторът,
 светоиндикатор, лампа,  горивото е достатъчно единствено за 
 за ниско ниво на горивото   изминаване на кратко разстояние.   
 (опция)  Заредете с гориво колкото е възможно 
   по-скоро.

   положение. Ако Операторът се повдигне от  
   седалката се подава клаксон
   или се задействат спирачките.

 Предупредителен   При светване на светоиндикаторът,
 светоиндикатор, лампа,  горивото е достатъчно единствено за 
 за ниско ниво на горивото   изминаване на кратко разстояние.   
 (опция)  Заредете с гориво колкото е възможно 
   по-скоро.

Превключвател за седалката  По време на работа останете в седнало   
   положение. Ако Операторът се повдигне от  
   седалката се подава клаксон
   или се задействат спирачките.

 Предупредителен   При светване на светоиндикаторът,
 светоиндикатор, лампа,  горивото е достатъчно единствено за 
 за ниско ниво на горивото   изминаване на кратко разстояние.   
 (опция)  Заредете с гориво колкото е възможно 
   по-скоро.

Превключвател за седалката  По време на работа останете в седнало   
   положение. Ако Операторът се повдигне от  
   седалката се подава клаксон
   или се задействат спирачките.
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ПРЕДИ СТАРТИРАНЕ

2

1

Фигура 8 Лява страна на двигателя
1. Прекъсвач за акумулаторната батерия
2. Тахошайба – брояч за време

Прекъсвач за акумулаторната 
батерия - Включване

1

2

Система за оросяване-
спринклер/гуми

Фигура 10 Емулсионен резервоар
1. Капачка на пълначната фуния
2. Тръба на системата за оросяване
3. Крепежни болтове

1

2

Система за оросяване-
спринклер/барабан

Фигура 9 Резервоар за вода
1. Капачка на пълначната фуния
2. Тръба на системата за оросяване2. Тръба на системата за оросяване

Напълнете задния емулсионен резервоар с вода 
и евентуално с масло за металорежещи машини. 
Смесването на 2-4% масло за металорежещи 
машини (Fileum) към водата за оросяване на 
гумите, може да предотврати полепване на асфалт.

Уверете се, че тръбата на системата за оросяване 
(2) е така позиционирана, че да осигурява добро 
покритие на гумите с водна мъгла.
За регулиране на положението и разхлабете 
крепежните болтове (3) на скобата на тръбата.

Периодично проверявайте протектора на гумите, 
за да установите наличие на полепнал асфалт. 
Това е много вероятно, докато гумите не се загреят 
достатъчно.

Напълнете предният резервоар с вода и се уверете, 
че тръбата на системата за оросяване (2) е така 
позиционирана, че да осигурява добро покритие на 
цялата повърхност на барабана с водна мъгла 

3

Не забравяйте да извършвате ежедневно 
обслужване. Вижте Ръководството за експлоатация.

Главният прекъсвач на акумулаторната батерия 
се намира в отделението за двигателя. Завъртете 
ключ (1) в положение ВКЛ. (ON). С това целият 
валяк е захранен с електроенергия.

Позиция (2) е броячът на отработените от 
двигателя часове. Часове се начисляват само 
когато двигателят работи.

По време на работа капакът на 
двигателя трябва да бъде отключен, 
за да може при необходимост бързо 
да се прекъсне подаването на ток от 
акумулаторната батерия.
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1.  Поставете седалката на оператора в комфортно 
положение, така че всички контролни органи да 
са в рамките на удобния досег.

2.  Седалката разполага със следните възможности 
за настройка:

 - Настройка по дължина (1)
 - Настройка на ъгъла на облегалката (2)
 - Настройка по дължина (3)

Преди започване на работа винаги 
проверявайте дали седалката е 
устойчиво фиксирана.

2

3

4

1

Фигура 12 Комфортна седалка (опция)
1. Наклон на облегалката
2. Настройка на седалката на   
оператора по дължина
3. Настройка в зависимост от теглото
4. Странично изместване (опция)

Седалка на оператора 
– Настройки

1.  Поставете седалката на оператора в комфортно 
положение, така че всички контролни органи да 
са в рамките на удобния досег.

2.  Седалката разполага със следните органи за 
настройка:

 - Настройка на ъгъла на облегалката (1)
 - Настройка по дължина (2)
 - Настройка по дължина (3)
 - Странично изместване (4)

Комфорт - Настройка

ПРЕДИ СТАРТИРАНЕ

Фигура11 Място на оператора
1. Лост – настройка по дължина
2. Лост – настройка на наклона на 
облегалката
3. Лост – настройка в зависимост от 
теглото

1 3 2
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6           9

        8  9  10   14

3

2

1

2
3

4

Прибори и светоиндикатори
- Проверка

Фигура 13 Контролно табло
 2. Ключ за запалването
3. Система за оросяване-спринклер (барабан)
8,9,10. Предупредителни лампи
14. Система за оросяване-спринклер (гуми)

Завъртете ключа за запалването (2) надясно.

Проверете дали светват предупредителните 
светоиндикатори 8, 9 и 10.

Завъртете превключватели (3) и (14) за 
оросителните системи в работно положение и 
проверете дали системите функционират.

Фигура 14 Контролно табло
6. Бутон на резервна/ръчна спирачка
9. Предупредителна лампа за спирачките

Ръчна спирачка - Управление

ПРЕДИ СТАРТИРАНЕ

Уверете се, че бутонът за аварийната/
ръчна спирачка (6) е натиснат. Ако 
ръчната спирачка не е задействана, при 
стартиране на двигателя върху наклонен 
терен, валякът може да се задвижи.

Винаги заменяйте предпазния колан (1) 
с нов в случай, че се износи или е бил 
подложен на прекомерно натоварване.

Проверявайте дали гумените елементи (3) 
по платформата са здрави. Износените 
елементи понижават комфорта.

Уверете се, покритието срещу неволно 
подхлъзване върху платформата е 
в добро състояние; ако сцеплението 
е недостатъчно го заменете с ново 
покритие.

Ако на валяка е монтирана ПУСП (2) (Предпазната 
уредба срещу преобръщане) или кабина, трябва 
винаги да слагате предпазен колан (1) и носите 
защитен шлем.

Операторска станция

Фигура 15 Място на оператора
 1. Колан безопасен
 2. Перила за безопасност
 3. Гумен елемент
 4. Устройство срещу хлъзгане
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Не дръжте стартера включен твърде 
продължително; ако двигателят не запали, 
изчакайте около 1 минута, преди да 
повторите опита.

Оставете двигателя да поработи няколко минути 
на празен ход, докато загрее; при температури на 
околната среда под +10°C (50°F), е необходимо да 
изчакате по-продължително време.

Докато подгрявате машината, проверете дали 
предупредителните светоиндикатори за налягането 
на маслото (10) и зареждането на акумулатора от 
алтернатора (8) са изгаснали. Предупредителният 
светоиндикатор за ръчната спирачка (9) трябва все 
още да свети.

Не забравяйте, че при потегляне и 
управление на машина в студено 
състояние, до достигане на нормалната 
работна температура на машината, 
хидравличната течност е недостатъчно 
загрята и в резултат на това, спирачният 
път ще бъде по-дълъг от нормалното.

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.

6 5 9

4

2

21

1919

86 5 986 5 9 10

Пускане на двигателя

Поставете превключвателя (5) за ръчен/
автоматичен режим на вибрация в положение О.

Поставете регулатора (19) за оборотите на 
двигателя в положение за работа при обороти 
на празен ход. (При някои версии, органът за 
управление е разположен отдясно на колоната с 
приборите).

Завъртете ключа за запалването (2) надясно до 
положение І. Натиснете бутона на стартерния 
превключвател (4). Освободете стартерния бутон 
веднага след като двигателя запали.

Фигура 17 Контролно табло
2. Ключ за запалването
4. Превключвател на стартера
5. Превключвател за вибрацията
6. Бутон на резервна/ръчна спирачка
8. Лампа за зареждане на акумулатора от 
алтернатора
9. Предупредителна лампа за спирачките
10. Лампа за налягане на маслото
19. Регулатор на оборотите

Фигура 16 Лост за движение напред и  
 назад

Лостът за движение напред/назад (21) следва да 
е поставен в неутрално положение. Двигателят 
не може да се включи, ако лостът е в някое друго 
положение.

При определени версии, лостът за движение 
напред/назад е разположен отстрани на 
контролното табло, но неговите функции са 
аналогични.

СТАРТИРАНЕ
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1919

6  9 14

3

21

Фигура 18 Контролно табло
3. Система за оросяване-спринклер 
(барабан)
6. Бутон на резервна/ръчна спирачка
9. Предупредителна лампа за спирачките
14. Система за оросяване-спринклер (гуми)
19. Регулатор на оборотите

Движение и управление на 
валяка

Фигура 19 Лост за движение напред и  
 назад

РАБОТА

При никакви обстоятелства валякът не 
може да бъде управляван отвън. По 
При никакви обстоятелства валякът не 
може да бъде управляван отвън. По 
При никакви обстоятелства валякът не 

време на работа операторът не може да 
може да бъде управляван отвън. По 
време на работа операторът не може да 
може да бъде управляван отвън. По 

напуска седалката.
Завъртете регулаторът на оборотите на двигателя 
(19) и го фиксирайте в работно положение.
Завъртете регулаторът на оборотите на двигателя 
(19) и го фиксирайте в работно положение.
Завъртете регулаторът на оборотите на двигателя 

Докато валякът е в неподвижно състояние, 
проверете правилното функциониране на 
кормилната система като завъртате волана веднъж 
наляво и надясно.
При трамбоване на асфалт, не забравяйте да 
включите оросяващия блок (3), а за валяци combo и.
При трамбоване на асфалт, не забравяйте да 
включите оросяващия блок (3), а за валяци combo и.
При трамбоване на асфалт, не забравяйте да 

Уверете се, че пространството пред и 
зад валяка е чисто.
Дръпнете бутона на резервната/
ръчната спирачка (6) и проверете дали 
Дръпнете бутона на резервната/
ръчната спирачка (6) и проверете дали 
Дръпнете бутона на резервната/

предупредителният светоиндикатор 
на ръчната спирачка е изгаснал. При 
предупредителният светоиндикатор 
на ръчната спирачка е изгаснал. При 
предупредителният светоиндикатор 

стартиране на валяка върху наклон, 
бъдете подготвени, че той може да 
стартиране на валяка върху наклон, 
бъдете подготвени, че той може да 
стартиране на валяка върху наклон, 

тръгне да се спуска надолу.

Само за машини Combo:
Периодично проверявайте протекторите 
на гумите за установяване на залепнала 
асфалтова смес; това е вероятно, 
на гумите за установяване на залепнала 
асфалтова смес; това е вероятно, 
на гумите за установяване на залепнала 

докато гумите не бъдат достатъчно 
асфалтова смес; това е вероятно, 
докато гумите не бъдат достатъчно 
асфалтова смес; това е вероятно, 

загрети. Смесването на 2-4% масло за 
докато гумите не бъдат достатъчно 
загрети. Смесването на 2-4% масло за 
докато гумите не бъдат достатъчно 

металорежещи машини към водата за 
оросяване на гумите, може да предотврати 
полепване на асфалт.
оросяване на гумите, може да предотврати 
полепване на асфалт.
оросяване на гумите, може да предотврати 

Внимателно придвижете лоста за движение 
напред/назад (21) в желаната посока на движение. 
Внимателно придвижете лоста за движение 
напред/назад (21) в желаната посока на движение. 
Внимателно придвижете лоста за движение 

Скоростта се увеличава чрез отдалечаване на 
напред/назад (21) в желаната посока на движение. 
Скоростта се увеличава чрез отдалечаване на 
напред/назад (21) в желаната посока на движение. 

лоста от неутралното положение.
През цялото време скоростта трябва да се 
контролира чрез използване на лоста за 
движение напред/назад и в никакъв случай 
контролира чрез използване на лоста за 
движение напред/назад и в никакъв случай 
контролира чрез използване на лоста за 

чрез промяна на оборотите на двигателя.
движение напред/назад и в никакъв случай 
чрез промяна на оборотите на двигателя.
движение напред/назад и в никакъв случай 

Изпробвайте резервната спирачка 
чрез натискане на бутона за резервна/
Изпробвайте резервната спирачка 
чрез натискане на бутона за резервна/
Изпробвайте резервната спирачка 

ръчна спирачка (6) по време на бавно 
чрез натискане на бутона за резервна/
ръчна спирачка (6) по време на бавно 
чрез натискане на бутона за резервна/

придвижване на валяка по посока 
напред.

Блокиращо устройство (по избор)
Изпитването на предлаганата като 
опция функция за блокиране трябва да 
Изпитването на предлаганата като 
опция функция за блокиране трябва да 
Изпитването на предлаганата като 

се извърши при машина разположена 
върху хоризонтално повърхност и лост 
за движение напред/назад, поставен в 
върху хоризонтално повърхност и лост 
за движение напред/назад, поставен в 
върху хоризонтално повърхност и лост 

неутрално положение.
Дръпнете бутона на резервната/ръчната спирачка 
(6) и проверете дали предупредителният 
Дръпнете бутона на резервната/ръчната спирачка 
(6) и проверете дали предупредителният 
Дръпнете бутона на резервната/ръчната спирачка 

светоиндикатор на ръчната спирачка е изгаснал. 
Двигателят изключва 4 секунди след ставане 
светоиндикатор на ръчната спирачка е изгаснал. 
Двигателят изключва 4 секунди след ставане 
светоиндикатор на ръчната спирачка е изгаснал. 

на оператора от седалката. Това ще се случи 
Двигателят изключва 4 секунди след ставане 
на оператора от седалката. Това ще се случи 
Двигателят изключва 4 секунди след ставане 

независимо от това дали лостът за движение 
напред/назад е в неутрално положение или е 
включен за придвижване в някоя от посоките. 
Двигателят няма да спре, ако е задействана 
включен за придвижване в някоя от посоките. 
Двигателят няма да спре, ако е задействана 
включен за придвижване в някоя от посоките. 

ръчната спирачка.
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Вибрацията се включва/изключва с двупосочния 
превключвател (20) върху лоста за движение 
напред/назад. Вибрацията трябва винаги да се 
изключва преди машината да застане в неподвижно 
състояние.

При валяк в стационарно положение, 
вибрацията не бива да се включва, тъй 
като това може да доведе повреди в 
повърхността и машината.

5

20

1414

Ръчно/автоматично 
задействане на вибрация

Фигура 20 Контролно табло
 5. Превключвател за вибрацията

Фигура 22 Контролно табло
14. Вибрация на преден/заден барабан

Фигура 21 Лост за движение напред и  
 назад
 20. Вибрация ВКЛ/ИЗКЛ

Вибрация на единия от 
барабаните (опция)

РАБОТА/ВИБРАЦИЯ

Изберете ръчен или автоматичен режим на 
включване с превключване на ключа в положение 
ВКЛ/ИЗКЛ (5).

Операторът следва задължително да включва 
вибрацията посредством превключвателя (20), 
който се намира върху лоста за ход напред/назад.

В автоматичен режим, вибрацията се активира след 
достигане на предварително зададена скорост.

Аналогично, вибрацията се изключва автоматично 
след достигане на определена минимална скорост.

Ръчна вибрация - Включване

За избор на режим, ВКЛ/ИЗКЛ на вибрация само за 
задния барабан или за двата барабана, си използва 
селекторният превключвател (14).

Операторът следва задължително да включва 
вибрацията посредством превключвателя (20), който 
се намира върху лоста за ход напред/назад.

В ляво положение вибрацията е включена и за двата 
барабана.

В дясно положение вибрацията е включена само за 
задния барабан.



19CC102/122/C/142/C  O102BG5

Натиснете превключвателя, за да изключите 
вибрацията.

За да спрете валяка, преместете лоста за движение 
напред/назад в неутрално положение.

Когато сте на наклонен терен, дори при кратки 
спирания, винаги натискайте бутона на резервната/
ръчна спирачка (6).

Завъртете регулатора за оборотите на двигателя 
обратно в положение за обороти на празен ход и 
оставете двигателят да поработи на празен ход за 
известно време, докато се охлади.

Не забравяйте, че при потегляне и 
управление на машина в студено 
състояние, до достигане на нормалната 
работна температура на машината, 
хидравличната течност е недостатъчно 
загрята и в резултат на това, спирачният 
път ще бъде по-дълъг от нормалното.

Обикновено спирачките се задействат като се 
използва лостът за движение напред и назад.
Хидростатичната трансмисия спира валяка, когато 
лостът се придвижи към неутрално положение.

В допълнение, двигателите на всеки от барабаните 
е съоръжен с дискови спирачки, действащи по 
време на движение като аварийна (резервна) 
спирачка и като ръчна (паркинг) спирачка в 
неподвижно състояние.

За аварийно спиране натиснете бутона 
на резервната/ръчната спирачка (6), 
задръжте здраво волана и се пригответе 
за внезапно спиране.

След като сте осъществили спирането, върнете 
лоста за движение напред и назад в неутрално 
положение и издърпайте бутона за резервната/
ръчна спирачка.

6  9

6  9

Използване на ръчната 
спирачка

Фигура 23 Контролно табло
6. Бутон на резервна/ръчна спирачка
9. Предупредителна лампа за спирачките

СПИРАНЕ

Нормално спиране

Фигура 24 Контролно табло
6. Бутон на резервна/ръчна спирачка
9. Предупредителна лампа за спирачките
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1919

6 5

2

Изключване

Фигура 25 Контролно табло
2. Ключ за запалването
5. Превключвател за вибрацията
6. Бутон на резервна/ръчна спирачка
19. Регулатор на оборотите

СПИРАНЕ

Натиснете бутона на аварийната/ръчна спирачка 
(6).

Проверете приборите и предупредителните 
светоиндикатори, за да установите евентуални 
индикации за настъпили неизправности, изключете 
всички светлини и останалите електрически 
функции.

Завъртете превключвателя на стартера (2) в 
положение „изключено” О. Спуснете предпазния 
капак на контролното табло (за валяци без кабина) 
и го заключете.
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В края на работния период изключете 
акумулаторната батерия от изключвателя и 
извадете ключа.

По този начин ще се избегне разреждането 
на акумулаторната батерия, и ще се 
затрудни евентуално стартиране и 
движение на машината от неупълномощени 
лица. Заключете и капака на двигателя.

Никога не оставяйте валякът с работещ 
двигател без първоначално да сте 
натиснали бутона на аварийната/ръчна 
спирачка.

Уверете се, че валякът е паркиран 
на място, безопасно за останалите 
участници в движението. Ако сте 
паркирали валяка на наклонен терен, 
сложете клиновидни подложки под 
барабаните.

Отчетете опасността от замръзване през 
зимата. Изпразнете водния и емулсионния 
резервоар, помпите и маркучите.

1

Фигура 26 Секция на барабана
 1. Подложка

Изключвател за 
акумулаторната батерия

Фигура 27 Отделение на двигателя
1. Изключвател за акумулаторната батерия

Блокиране движението на 
барабаните с клиновидни 
подложки

ПАРКИРАНЕ

1
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Максималното тегло на машината е 
посочено на табелката за подемни 
манипулации с валяка (1). Виж 
също техническите спецификации и 
инструкциите по поддръжката.

Подемните съоръжения като вериги, 
стоманени въжета, колани и подемни куки 
трябва да са оразмерени в съответствие с 
текущите нормативни изисквания.

Стойте достатъчно надалече от 
повдигнатия валяк!
Уверете се, че подемните куки са 
закачени сигурно.

3      2

11

1

1

1 31 3

2

Блокиране оста на шарнира

Фигура 28 Лява страна на шарнира
 1. Блокираща щанга
 2. Блокиращ щифт
 3. Държач

Фигура 30 Лява страна на шарнира
 1. Блокираща щанга
 2. Блокиращ щифт
 3. Държач

Фигура 29 Повдигане на валяка
1. Табелка с данни за машината 
(задна плоскост от лявата страна)

Тегло: Виж табелката с данни за 
машината, закрепена върху валякамашината, закрепена върху валяка

Освобождаване оста на 
шарнира

Преди да потеглите не забравяйте да 
възстановите положението на блокиращата 
щанга (1) в нейния държач.

За да се предотврати нежелано 
обръщане, преди повдигане на валяка, 
оста на шарнира следва задължително 
да бъде в блокирано състояние.

Завъртете волана, така че машината да е насочена 
за движение право напред. Натиснете бутона на 
аварийната/ръчна спирачка.

След това издърпайте надолу, поцинкованата 
блокираща щанга (1), от нейния държач (3) и я 
вкарайте отдолу в отвора в долната шарнирна 
стойка, като натиснете щангата, докато горният 
и край се покаже от отвора на горната шарнирна 
стойка.

След това фиксирайте щангата на място с помощта 
на блокиращия щифт (2).

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОВДИГАНЕ
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Следващите инструкции се отнасят за 
CC102, CC122/122C и CC142C задни 
колесни мотори.

Натиснете бутона за аварийната/ръчна 
спирачка и изключете двигателя.
Блокирайте барабана с клиновидни 
подложки, така че да не се придвижи 
след освобождаване на спирачките.

Преди теглене на валяка, дисковите 
спирачки на всеки от задвижващите мотори 
трябва да се освободят механично по 
описания по-долу начин.

1 2

1

3

Освобождаване на спирачките 
(опция)

Фигура 31 Лява страна на валяка
 1. Болт за освобождаване
 2. Кожух на спирачката
 3. Задвижващ мотор

Фигура 32 Кожух на спирачката
 1. Болт за освобождаване

1. Използвайте шестограмен гаечен ключ с 
тресчьотка и вложка 18 мм.

2. За освобождаване на спирачката завъртете 
освобождаващия болт (1) на 1 Ѕ оборота по 
посока на часовника.

3. Освободете спирачките и на двата барабана 
или на единия барабан и двата задни колесни 
мотора (за модел combo).

4. След теглене, завъртете същите болтове на 1 Ѕ 
оборота обратно на часовника, за да активирате 
спирачките отново.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ТЕГЛЕНЕ
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Следващите инструкции се отнасят за 
барабаните на модели CC142 и CC142C.

Натиснете бутона за аварийната/ръчна 
спирачка и изключете двигателя.
Блокирайте барабана с клиновидни 
подложки, така че да не се придвижи 
след освобождаване на спирачките.

Преди теглене на валяка, дисковите 
спирачки на всеки от задвижващите 
мотори трябва да се освободят механично 
съгласно, описаните по-долу инструкции.
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Освобождаване на спирачките 
(опция)

Фигура 33 Лява страна на валяка
 1. Спирачен инструмент
 2. Крепежни болтове
 3. Освобождаваща гайка

Възстановена спирачка

Фигура 34 Кожух на спирачката
 4. Централна запушалка

1.  С помощта на отвертка извадете централната 
пробка (4).

2.  Развийте спирачния инструмент (1) от 
неговия резбован отвор за закрепване. След 
това поставете спирачния инструмент (1) в 
централния отвор като затегнете болта (2), 
докато достигне до дъното на отвора. Затегнете 
до упор гайка (3) към спирачния инструмент, това 
е показател, че спирачката е освободена.

3. Гумените колела се освобождават по същия 
начин, както описания за CC122C; виж на 
предходната страница.

4.  След приключване на тегленето, завийте гайката 
отново. Това ще върне спирачките към техния 
нормален режим на работа. Развийте спирачния 
инструмент и го поставете обратно в неговия 
отвор. Завийте отново централната пробка (4), 
за да предотвратите образуването на ръжда в 
резбования отвор.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ТЕГЛЕНЕ
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Тегленето на валяка трябва да 
се извършва при наличие на 
противоположно (контра) спирачно 
действие; използвайте твърд теглич за 
целта, тъй като самият валяк не може да 
упражнява спирачно действие.

Валякът трябва да се тегли бавно (макс. 3 
км/ч /1.8 мили/ч) само на къси разстояния 
(макс. 300 м / 275 ярда).

При теглене/извличане на валяка, 
устройството за теглене трябва да бъде 
свързано към двата отвора за повдигане.
Теглителната сила трябва да действа 
надлъжно на машината, така, както е 
показано на илюстрацията. Максималната 
обща теглителна сила е 130 kN.

Теглене на валяка

Фигура 35 Теглене

ТЕГЛЕНЕ/ИЗВЛИЧАНЕ 
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Блокирайте шарнира преди повдигане 
или транспорт; за целта следвайте 
инструкциите, изложени в съответните 
раздели.

Барабаните се блокират с подложки (1), самите 
подложки се закрепват за транспортното средство.

Блокирането трябва да става с подложките, 
поставени под рамата на барабана (2), с цел да 
се избегне претоварване на гуменото окачване на 
барабана по време на завързването.

Валякът се застопорява с помощта на въжета (3) 
в четирите ъгъла; стикерите  показват точките на 
фиксиране.

Не забравяйте да върнете оста на шарнира 
в незаключено положение, преди отново да 
запалите двигателя на валяка.

3        2  1 3

1

2 2 

33
4

Валяк подготвен за 
транспортиране

Фигура 36 Транспортиране на валяк
 1. Подложка
 2. Блокировка
 3. Тел за завързване

ТРАНСПОРТИРАНЕ

Сгъваема предпазна уредба 
срещу преобръщане - ПУСП 
(опция)

Фигура 37 Сгъваема ПУСП

Машината може да бъде оборудвана със сгъваема 
предпазна уредба срещу преобръщане ПУСП.

При повдигане и спускане на 
ауспуховата тръба съществува опасност 
от смачкване.

Ако валякът е оборудван със сгъваема 
защитна конструкция ПУСП, с машината 
може да се работи само след като 
конструкцията е разгъната и фиксирана 
в необходимото положение.

За сгъване на защитната конструкция, развийте 
фиксиращия болт (1), изтеглете шплента (2) и 
изтеглете болта (3). Направете описаното и от 
двете страни на конструкцията. При наличие на 
достатъчно място, е за предпочитане конструкцията 
да бъде сгъвана
в посока назад.

След сгъване на конструкцията отново 
поставете шплентовете и болтовете по 
местата им.

При разгъване на конструкцията процедирайте в 
обратен ред.

Преди да задвижите валяка винаги 
проверете дали конструкцията е 
устойчиво фиксирана в разгънато 
положение.

Периодически смазвайте фиксиращия болт (1) и 
болта (3) с водоустойчива грес.

Фигура 38 Устойчиво фиксиране на 
защитната конструкция

1. Фиксиращ болт
 2. Шплент
 3. Болт
 4. Гумен буфер
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1. Следвайте ИНСТРУКЦИИТЕ ПО ТЕХНИКА НА БЕЗОПАСНОСТТА в   
  Ръководството за техника на безопасност.

 2. Уверете се, че са спазени всички указания, посочени в     
  РЪКОВОДСТВОТО ЗА ПОДДРЪЖКА.

 3. ВКЛЮЧЕТЕ изключвателя на акумулаторната батерия.

 4. Поставете в НЕУТРАЛНО положение лоста за движение напред/назад.

 5. Поставете превключвателя за механична/автоматична вибрация в   
  положение O.

 6. Поставете регулатора за оборотите на двигателя в положение за работа  
  при обороти на празен ход.

 7. Стартирайте двигателя и го оставете да се подгрее.

 8. Поставете регулатора за оборотите на двигателя в положение на   
  обороти в работен режим.

 9. Издърпайте бутона на аварийната/ръчна спирачка.

10. Подкарайте валяка. Внимателно работете с лоста за движение   
  напред и назад.

 11. Изпробвайте спирачките.
  Не забравяйте, че ако валякът е студен, спирачният път ще е по-  
  дълъг.

 12. Пускайте вибрацията само ако валякът се движи.

 13. Уверете се, че при необходимост барабаните са достатъчно добре   
  овлажнени.

14. ПРИ АВАРИЯ:   – Натиснете БУТОНА НА АВАРИЙНАТА/РЪЧНА  
    СПИРАЧКА.
   – Дръжте здраво волана
   – Стегнете се, за да можете да посрещнете   
   внезапното спиране.

 15. Паркиране: Натиснете бутона на аварийната/ръчна спирачка.
   Спрете двигателя и блокирайте барабаните с   
   клиновидни подложки.

 16. Повдигане: – Виж РЪКОВОДСТВОТО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ.

 17. Теглене: – Виж РЪКОВОДСТВОТО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ.

 18. Транспортиране: –  Виж РЪКОВОДСТВОТО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ.

 19. Извличане: – Виж РЪКОВОДСТВОТО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ.

ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА – ОБОБЩЕНИЕ




