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Zastrze¿ono prawo do zmian.
Drukowane w Szwecji.

Walec wibracyjny
CA 152

Instrukcja Obs³ugi
O152PL2, Maj 2001

Silnik wysokoprê¿ny:
CA 152: Cummins 4BT 3.9C

Niniejsza instrukcja dotyczy:
CA 152 PIN (S/N) *64X20704*

Dynapac CA 152 jest lekkim walcem do zagêszczania gruntu. Jest dostêpny
w wersji D (z g³adkim bêbnem), oraz PD (z bêbnem oko³kowanym). Wersja

PD s³u¿y do zagêszczania gruntów spoistych.

Walec tego typu nadaje siê do zagêszczania wszelkiego rodzaju podbudów,
a mo¿liwo�æ wymiany bêbna g³adkiego na oko³kowany o odwrotnie rozszerza

zakres jego zastosowania.

Elementy wyposa¿enia dodatkowego, takie jak miernik zagêszczenia, kom-
puter do kontroli zagêszczenia, czy tachograf, opisane s¹ w oddzielnych

instrukcjach.
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SPIS TRE�CI

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,
CA 152".

Po uruchomieniu i podczas jazdy zimn¹ ma-
szyn¹ (z nie nagrzanym olejem hydraulicznym)
droga hamowania bêdzie d³u¿sza ni¿ normal-
nie do czasu osi¹gniêcia przez maszynê
temperatury roboczej.

ZNAKI OSTRZEGAWCZE

INSTRUKCJA BEZPIECZEÑSTWA

INFORMACJE OGÓLNE
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UWAGA

Strona
Instrukcje bezpieczeñstwa ............................................... 3
Bezpieczeñstwo podczas jazdy....................................... 4
Bezpieczeñstwo (wyposa¿enie dodatkowe) .................... 5
Symbole bezpieczeñstwa, po³o¿enie/opis ................... 6, 7
Tabliczki znamionowe maszyny i silnika .......................... 8
Przyrz¹dy i kontrolki ......................................................... 9
Przyrz¹dy i kontrolki, opis dzia³ania ........................... 10-12
Przyrz¹dy i kontrolki w kabinie ....................................... 13
Przyrz¹dy i kontrolki w kabinie, opis dzia³ania ................ 14
Przed uruchomieniem ............................................... 15-17
Uruchamianie ................................................................. 18
Jazda.............................................................................. 19
Jazda/wibracje ............................................................... 20
Obs³uga wyposa¿enia dodatkowego .............................. 21
Parkowanie .................................................................... 23
Podnoszenie .................................................................. 24
Holowanie .................................................................. 25-27
Przewo¿enie .................................................................. 27
Instrukcja obs³ugi - podsumowanie ................................ 28



3CA 152  O152PL2

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 jazdy 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 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 zagêszczane-
go 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.

UWAGA
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BEZPIECZEÑSTWO W CZASIE JAZDY

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.

Przy wszelkich pracach na nachylonym
i niepewnym pod³o¿u zaleca siê stosowa-
nie 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 k¹t nachylenia jest mierzony na twardym,
p³askim pod³o¿u, dla nieruchomej maszyny, przy
zerowym k¹cie skrêtu, wy³¹czonych wibracjach i
nape³nionych zbiornikach. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e nie-
zwi¹zany grunt, jazda i skrêty maszyny, w³¹czone
wibracje i podniesiony �rodek ciê¿ko�ci (np. przez
dodatkowe wyposa¿enie) mog¹ spowodowaæ przewró-
cenie maszyny nawet na mniejszych pochy³o�ciach ni¿
podane.

W celu awaryjnego opuszczenia kabiny
rozbiæ tyln¹ szybê za pomoc¹ m³otka
umieszczonego po prawej stronie na
tylnym s³upku kabiny.

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

Rys. 2 Krytyczny k¹t nachylenia

Minimum
2/3

Nachylenie

Max 20°
lub 36%

UWAGA

UWAGA

UWAGA

UWAGA
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BEZPIECZEÑSTWO (WYPOSA¯ENIE DODATKOWE)

Rys. 4 Kabina

Klimatyzacja
W niniejszej instrukcji opisana jest klimatyzacja auto-
matyczna typu ACC (Automatic Climate Control)

Uk³ad zawiera ch³odziwo pod ci�nieniem.
Wypuszczanie ch³odziwa do atmosfery jest
zabronione. Naprawy uk³adu ch³odzenia
mog¹ byæ wykonywane wy³¹cznie przez
upowa¿nione osoby.

Uk³ad ch³odzenia znajduje siê pod ci�nie-
niem. Niew³a�ciwa obs³uga mo¿e groziæ
powa¿nymi obra¿eniami. Nie wolno roz³¹-
czaæ wê¿y.

Do wymiany stosowaæ wy³¹cznie atestowane
ch³odziwo.

Operator musi upewniæ siê, czy na torze
jazdy nie znajduj¹ siê niepowo³ane osoby.

Po zakoñczeniu pracy lemiesz musi byæ uno-
szony jak do transportu (1).

Upewniæ siê, ¿e lemiesz jest zablokowany
w pozycji uniesionej. Przed opuszczeniem
walca lemiesz musi byæ zawsze opuszczo-
ny.

Rys. 3 Lemiesz
1. Blokada

1

UWAGA

UWAGA

UWAGA

UWAGA

Ostrze¿enie

Ostrze¿enie

Lemiesz � PD

Rys. 5 Klimatyzator
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SYMBOLE BEZPIECZEÑSTWA, PO£O¯ENIE/OPIS

11 12 4 1

2, 3 6

17 15 13

12 1 4 9

5
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16
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SYMBOLE BEZPIECZEÑSTWA, PO£O¯ENIE/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 in-
strukcjê bezpieczeñstwa,
obs³ugi i konserwacji przed
uruchomieniem maszyny.

1.

2.

3.

6.

903424

903459

903423

903422

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

7.

Punkt podno-
szenia

Olej napêdowy

Ci�nienie w
oponach

110 kPa
16 psi

12.

11.

357587

991658

991990

908229

17.

8.

904165

Truj¹cy gaz. Przeczytaæ
instrukcjê obs³ugi.

Olej hy-
drauliczny

Biologiczny
olej hydrau-

liczny

272372 904601

13.

Alt. 1 Alt. 2

Wy³¹cznik akumu-
latora

16.

904835

Punkt zabez-
pieczenia

14.

382751

10.

15.

Podrêcznik
obs³ugi

903425

Opony wype³nione balastem.
Przeczytaæ instrukcjê obs³ugi.

4.

Mass Kg

904870

9.

Tabliczka znamiono-
wa z mas¹ w³asn¹.

Wyj�cie bezpieczeñstwa

5.

903985

Przed opuszczeniem platformy
operatora wcisn¹æ przycisk hamulca
awaryjnego/postojowego
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Tabliczka znamionowa maszyny

PIN na ramie

Rys. 6 Platforma operatora
1. Tabliczka znamionowa maszyny

Rys. 7 Przednia rama
1. PIN

Rys. 8 Silnik
1. Tabliczka znamionowa silnika
2. Oznaczenie EPA (USA)

Tabliczka znamionowa silnika

Tabliczka znamionowa silnika (1) jest zamocowana po
prawej stronie silnika, pod pomp¹ wtryskow¹. Tabliczka
podaje typ silnika, numer seryjny i jego dane technicz-
ne. Prosimy podawaæ numer seryjny silnika przy zama-
wianiu czê�ci zamiennych. Patrz równie¿, instrukcja
obs³ugi silnika.

Tabliczka znamionowa maszyny (1) jest przymocowa-
na po lewej stronie przedniej ramy, obok przegubu.
Tabliczka podaje nazwê i adres producenta, typ ma-
szyny, numer identyfikacyjny (PIN), masê operacyjn¹,
moc silnika i rok produkcji. (Dla maszyn dostarczanych
poza obszar Unii Europejskiej podawane s¹ wy³¹cznie
nazwa i adres producenta, PIN i typ maszyny).
Prosimy podawaæ PIN maszyny przy zamówieniu
czê�ci zamiennych.

PIN (1) maszyny wybity jest na przednim prawym rogu
belki ramy.

1

IMPORTANT ENGINE INFORMATION
This engine conforms to YYYY U.S. EPA

and California regulations for
heavy duty non-road compression

ignition diesel cycle engines as
applicable.

THIS ENGINE IS CERTIFIED TO OPERATE
ON DIESEL FUEL

3935108

1

1 2

Cummins Engine Company, Inc
Columbus, Indiana
47202-3005

Warning Injury may result and warranty is voided
 if fuel rate, rpm or altitude exceed published
maximum values for this model and application.

Date of MFG.
Made in Great Britain.

3284907

CID/L. CPL Engine Serial No.

Family Cust. Spec.

Engine Model

Valve lash Timing-TDCInch Int. Exh.

MM Int. Exh. Fuel rate at rated HPcold

#

Firing Order

Rated HP/KW at RPM

FR

TABLICZKI ZNAMIONOWE MASZYNY I SILNIKA

Metso Dynapac AB
Box 504, SE-371 23 Karlskrona Sweden

Type Operating mass

Rated power

Year of Mfg

Product
Ident.
Number

kg

kW
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Rys. 9 Tablica przyrz¹dów i kontrolki

 9     10         11 12    13     14

  8    7     6    5     4     3       2      1    18   17        16    15

24 25 26 27

23 22 21 20 19

28     29     32     31

30

PRZYRZ¥DY I KONTROLKI

1. Prze³¹cznik rozrusznika
2. Prze³¹cznik wskazañ obroty

silnika/czêstotliwo�æ wibracji 
3. �wiat³a robocze 
4. �wiat³o ostrzegawcze 
5. Prze³¹cznik kierunkowskazów 
6. �wiat³a awaryjne 
7. Wy³¹cznik �wiate³ drogowych 
8. �wiat³a pozycyjne/mijania 
9. Woltomierz 

10. Temperatura oleju hydraulicznego 
11. Temperatura oleju silnikowego 
12. Obrotomierz/Czêstotliwo�æ wibracji 

13. Miernik zagêszczenia/Prêdko�cio-
mierz (patrz poz. 16) 

14. Wska�nik poziomu paliwa
15. D�wignia obrotów silnika
16. Prêdko�ciomierz (je�li miernik

zagêszczenia w poz. 13) 
17. Prze³¹cznik amplitudy Niska/0/

Wysoka
18. Prze³¹cznik CMV 
19. Licznik roboczogodzin
20. Kontrolka hamulca
21. Kontrolka ci�nienia oleju silnika
22. Kontrolka filtra hydraulicznego

23. Kontrolka filtra powietrza
24. Kontrolka ³adowania
25. Kontrolka temperatury

oleju hydraulicznego
26. Kontrolka temperatury

oleju silnikowego
27. Kontrolka rezerwy paliwa
28. Prze³¹cznik prêdko�ci
30. Hamulec awaryjny/postojowy
31. Sygna³ d�wiêkowy
32. D�wignia kierunku jazdy
33. Wy³¹cznik wibracji

 = Wyposa¿enie dodatkowe
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1 Prze³¹cznik rozrusznika

2 Prze³¹cznik wskazañ:
obroty silnika/czêstotliwo�æ
wibracji (opcja)

3 Wy³¹cznik �wiate³ roboczych
tylnych (opcja)

4 Wy³¹cznik �wiat³a
ostrzegawczego (opcja)

5 Prze³¹cznik kierunkowskazów
(opcja)

6 Wy³¹cznik �wiate³ awaryjnych
(opcja)

7 Prze³¹cznik �wiate³ drogo-
wych/mijania z kontrolk¹
(opcja)

8 Prze³¹cznik �wiate³ pozycyj-
nych i przednich (opcja)

9 Woltomierz (opcja)

10 Temperatura oleju
hydraulicznego (opcja)

11 Temperatura oleju silniko-
wego (opcja)

12 Obrotomierz/Czêstotliwo�æ
wibracji (opcja)

PRZYRZ¥DY I KONTROLKI, OPIS DZIA£ANIA

Pozycja Opis Symbol Dzia³anie
na rys.9

W pozycji  uk³ad elektryczny jest wy³¹czony.
W pozycji  zasilane s¹ wszystkie odbiorniki
pr¹du i kontrolki.

W pozycji  w³¹czany jest rozrusznik.

W pozycji   przyrz¹d 12 wskazuje obroty
silnika.
W pozycji prawej wskazywana jest czêstotli-
wo�æ wibracji.
(Po³o¿enie lewe nie ma ¿adnej funkcji)

Przekrêciæ w prawo, aby w³¹czyæ �wiat³a
robocze.

Przekrêciæ w prawo, aby w³¹czyæ ¿ó³te
migaj¹ce �wiat³o ostrzegawcze.

Prze³¹czenie w lewo za³¹cza lewy
kierunkowskaz, itd.
W po³o¿eniu �rodkowym
kierunkowskazy s¹ wy³¹czone.

Przekrêciæ w prawo, aby w³¹czyæ �wiat³a
awaryjne.

Przekrêciæ w prawo, aby w³¹czyæ �wiat³a
drogowe.
W pozycji lewej �wiec¹ �wiat³a mijania.

Przekrêcenie w prawo w³¹cza �wiat³a
pozycyjne, a w nastêpnym po³o¿eniu �wiat³a
mijania z przodu.

Wskazuje napiêcie uk³adu elektrycznego.
Normalnie 12�15 volt.

Wskazuje temperaturê oleju hydraulicznego.
Zakres normalnej temperatury to 65° do 80°C.
Wy³¹czyæ silnik, gdy temperatura przekracza
85°C.]
Zlokalizowaæ i usun¹æ uszkodzenie

Wskazuje temperaturê oleju silnikowego.
Normalna temperatura pracy jest ok. 90°C.
Wy³¹czyæ silnik, gdy temperatura przekracza
103°C.
Zlokalizowaæ i usun¹æ uszkodzenie.

Wewnêtrzna skala wskazuje aktualne obroty
silnika. Skala zewnêtrzna wskazuje czêstotli-
wo�æ wibracji.
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Patrz osobna instrukcja.

Pokazuje poziom paliwa w zbiorniku.

Po³o¿enie górne - obroty robocze silnika.
Po³o¿enie dolne - silnik na biegu ja³owym.

Zewnêtrzna skala wskazuje prêdko�æ walca
w km/h, wewnêtrzna - w mph.

Po³o¿enie lewe - niska amplituda.
Po³o¿enie prawe - wysoka amplituda.
Wibracje s¹ wy³¹czone w po³o¿eniu O.

Po³o¿enie 150 daje odczyty na zewnêtrznej
skali, po³o¿enie 50 na wewnêtrznej.

Czas pracy silnika w godzinach.

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

Kontrolka �wieci, gdy ci�nienie oleju w silniku
jest zbyt niskie. Natychmiast wy³¹czyæ silnik
i zlokalizowaæ uszkodzenie.

Je�li kontrolka �wieci przy pe³nych obrotach
silnika, nale¿y wymieniæ filtry hydrauliczne.

Je�li kontrolka �wieci przy pe³nych obrotach
silnika, nale¿y wyczy�ciæ lub wymieniæ filtr
powietrza.

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

Kontrolka w³¹czy siê, gdy olej hydrauliczny
bêdzie zbyt gor¹cy. Przerwaæ pracê i wy-
ch³odziæ olej na ja³owym biegu silnika.

Kontrolka w³¹czy siê w przypadku przegrza-
nia silnika.Natychmiast wy³¹czyæ silnik i zloka-
lizowaæ uszkodzenie. Patrz instrukcja silnika.

Kontrolka w³¹cza siê, gdy w zbiorniku
pozosta³o niewiele paliwa. Uzupe³niæ paliwo.

13 Miernik zagêszczenia (opcja)

14 Wska�nik poziomu paliwa

15 D�wignia obrotów silnika

16 Prêdko�ciomierz (opcja)

17 Prze³¹cznik amplitudy

18 Prze³¹cznik CMV (opcja)

19 Licznik roboczogodzin

20 Kontrolka hamulca

21 Kontrolka ci�nienia oleju
silnika

22 Kontrolka filtra
hydraulicznego

23 Kontrolka filtra powietrza

24 Kontrolka ³adowania
akumulatora

25 Kontrolka temperatury oleju
hydraulicznego

26 Kontrolka temperatury oleju
silnikowego

27 Kontrolka rezerwy paliwa

PRZYRZ¥DY I KONTROLKI, OPIS DZIA£ANIA

Pozycja Opis Symbol Dzia³anie
na rys.9
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STOP

PRZYRZ¥DY I KONTROLKI, OPIS DZIA£ANIA

Pozycja Opis Symbol Dzia³anie
na rys.9

28 Prze³¹cznik prêdko�ci, tylny
most

29 Hamulec awaryjny/postojowy

30 Sygna³ d�wiêkowy

31 D�wignia kierunku jazdy

32 Wy³¹cznik wibracji

Prêdko�æ transportowa (wysoka)

Prêdko�æ robocza (niska)

Naci�niêcie w³¹cza hamulec awaryjny w
czasie jazdy. Wci�niêcie podczas postoju
w³¹cza hamulec postojowy. Zwolnienie obu
hamulców nastêpuje przez wyci¹gniêcie
przycisku.

Nacisn¹æ.

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
prêdko�ci jazdy. Przesuniêcie jej w przód
powoduje jazdê do przodu, itd. Prêdko�æ
jazdy zale¿y od tego, jak daleko d�wignia
przesuniêta jest w stosunku do po³o¿enia
neutralnego.

Jednokrotne naci�niêcie powoduje
w³¹czenie wibracji, wci�niêcie powtórne -
wy³¹czenie wibracji. Wy³¹cznik dzia³a
jedynie w przypadku, gdy prze³¹cznik (17)
jest przekrêcony w prawo lub w lewo.
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PRZYRZ¥DY I KONTROLKI W KABINIE

9

13

Rys. 10a  Przednia czê�æ sufitu kabiny

Rys. 10d  Kabina, ty³ Rys. 10e  Tylna czê�æ sufitu kabiny

Rys. 10b  Kabina, strona prawa

Apteczka
(opcja)

7

8

12

1     2 3    4    5

6

9

7

8

10

11

Rys. 10c  Kabina, strona prawa (z klimatyzacj¹)
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PRZYRZ¥DY I KONTROLKI W KABINIE, OPIS DZIA£ANIA

Pozycja Opis Symbol Dzia³anie
na rys.10

1 Wy³¹cznik przednich �wiate³
roboczych

2 Wy³¹cznik tylnych �wiate³
roboczych

3 Wy³¹cznik wycieraczki
przedniej

4 Wy³¹cznik wycieraczki tylnej

5 Wy³¹cznik sprzyskiwaczy
przedniej i tylnej szyby

6 Skrzynka bezpieczników
kabiny

7 Sterowanie ogrzewania

8 Prze³¹cznik wentylatora
nawiewu powietrza

9 Suwak steruj¹cy recyrkula-
cj¹ powietrza w kabinie

10 Czujnik temperatury

11 Wy³¹cznik klimatyzacji

12 Kieszeñ na instrukcje

13 M³otek do awaryjnego
opuszczania kabiny

Nacisn¹æ w celu w³¹czenia przednich �wiate³
roboczych.

Nacisn¹æ w celu w³¹czenia przednich �wiate³
roboczych.

Wcisn¹æ w celu w³¹czenia wycieraczki
przedniej szyby.

Wcisn¹æ w celu w³¹czenia wycieraczki tylnej
szyby.

Naci�niêcie w górnej czê�ci w³¹cza
spryskiwacz szyby przedniej, naci�niêcie u
do³u w³¹cza spryskiwacz szyby tylnej.

Zawiera bezpieczniki uk³adu elektrycznego
kabiny. Opis znajduje siê w Instrukcji Konser-
wacji.

Przekrêcenie w prawo - ogrzewanie na max.
Przekrêcenie w lewo wy³¹cza ogrzewanie.

W po³o¿eniu lewym wentylator jest
wy³¹czony. Przekrêcanie w prawo zwiêksza
prêdko�æ wentylatora w trzech stopniach.

Przesuniêcie w lewo - pe³na recyrkulacja.
Przesuniêcie w prawo - nawiew z zewn¹trz.

Do pomiaru temperatury wewn¹trz kabiny.
Nie przykrywaæ
.

W³¹cza i wy³¹cza klimatyzacjê.

Do przechowywania instrukcji bezpiecznego
u¿ytkowania, konserwacji i obs³ugi.

W celu awaryjnego opuszczenia kabiny
rozbiæ TYLN¥ szybê za pomoc¹ m³otka.
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Przed rozpoczêciem pracy upewniæ siê. ¿e
fotel operatora jest zablokowany we w³a�-
ciwej pozycji.

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

PRZED URUCHOMIENIEM

Wy³¹cznik akumulatora
� za³¹czanie

Rys. 11 Komora silnika
1. Wy³¹cznik akumulatora

2

Stanowisko operatora �
ustawianie (opcja)

1

4
3

5

Rys. 13 Stanowisko operatora
1. D�wignia obrotu (opcja)
2. D�wignia pochylenia kierownicy
3. D�wignia przesuwania fotela
4. D�wignia pochylenia oparcia
5. Regulacja ciê¿aru operatora

Stanowisko operatora ma dwie mo¿liwo�ci regulacji:
obrót wokó³ w³asnej osi oraz pochylenie kierownicy.

Poci¹gn¹æ d�wigniê (1) w górê w celu obrócenia
stanowiska operatora.

Zwolniæ blokadê (2) dla ustawienia kolumny kierownicy
w ¿¹danym po³o¿eniu, a nastêpnie ponownie zabloko-
waæ w nowej pozycji.

Fotel mo¿e byæ regulowany nastêpuj¹co:

� Przesuwanie w przód i w ty³ (3).
� Pochylenie oparcia  (4).
� Amortyzacja stosownie do wagi operatora (5).

1

Pamiêtaæ o codziennych przegl¹dach. Patrz Instrukcja
Konserwacji.

Wy³¹cznik akumulatora jest umieszczony w komorze
silnika. Po przekrêceniu klucza (1) w pozycjê ON
w³¹cza siê zasilanie ca³ego uk³adu elektrycznego
walca.

UWAGA

Fotel operatora � ustawianie
Ustawiæ fotel operatora dla zapewnienia wygodnej
pozycji pracy.

Fotel mo¿e byæ regulowany nastêpuj¹co:

� Przesuwanie w przód i w ty³ (1)
� Amortyzacja stosownie do wagi operatora (2)

Zwolniæ blokadê (3) dla ustawienia kolumny kierownicy
w ¿¹danym po³o¿eniu, a nastêpnie ponownie zabloko-
waæ w nowej pozycji.

Przed rozpoczêciem pracy upewniæ siê. ¿e
fotel operatora jest zablokowany we w³a�-
ciwej pozycji.

Rys. 12 Fotel operatora
1. D�wignia przesuwania fotela
2. Regulacja ciê¿aru operatora
3. D�wignia pochylenia kierownicy

UWAGA

UWAGA

2
1

3
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PRZED URUCHOMIENIEM

Przekrêciæ prze³¹cznik rozrusznika (1) w po³o¿enie I.
Wszystkie kontrolki powinny w³¹czyæ siê na ok. 5
sekund i w tym czasie rozlegnie siê d�wiêk brzêczyka.
Upewniæ siê, ¿e wszystkie kontrolki s¹ sprawne
(�wiec¹).

Upewniæ siê, ¿e woltomierz (9) wskazuje przynajmniej
12 V i wska�nik poziomu paliwa (14) wskazuje warto�æ
faktyczn¹.

Sprawdziæ, czy �wiec¹ kontrolki: ³adowania (24),
ci�nienia oleju silnika (21) i hamulca postojowego (20).

Licznik roboczogodzin (19) zlicza godziny pracy silnika
wy³¹cznie podczas jego dzia³ania.

9          14

1   24  21  20  19

Przyrz¹dy i kontrolki �
sprawdzenie

Rys. 15 Tablica przyrz¹dów
1. Prze³¹cznik rozrusznika
9. Woltomierz (opcja)

14. Wska�nik poziomu paliwa
19. Licznik godzin roboczych
20. Kontrolka hamulca
21. Kontrolka ci�nienia oleju
24. Kontrolka ³adowania

Hamulec postojowy � sprawdzenie

Rys. 16 Konsola operatora
29. Przycisk hamulca postojowego

Upewniæ siê, ¿e przycisk hamulca awaryj-
nego/postojowego (29) jest wci�niêty. W
przeciwnym wypadku walec mo¿e staczaæ
siê samoczynnie z pochy³o�ci po w³¹cze-
niu silnika.

UWAGA

Fotel operatora w kabinie � ustawianie

Rys. 14 Fotel operatora
1. D�wignia przesuwania fotela
2. Pokrêt³o regulacji wysoko�ci
3. Pokrêt³o pochylenia siedziska
4. Pokrêt³o pochylenia oparcia
5. Pokrêt³o regulacji pod³okietników
6. Podparcie lêd�wiowe

5

4

6

2
3

1

Fotel operatora w walcu z kabin¹ posiada szereg
mo¿liwo�ci regulacyjnych.

Mo¿e byæ regulowany nastêpuj¹co:

� Przesuwanie w przód i w ty³ (1)
� Regulacja wysoko�ci (2)
� Pochylenie siedziska (3)
� Pochylenie oparcia (4)
� Ustawienie pod³okietników (5)
� Podparcie lêd�wiowe (6)

Interlock (opcja)

Silnik wy³acza siê po 7 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.

UWAGA Przed rozpoczêciem pracy upewniæ siê, ¿e
stanowisko operatora wraz z fotelem jest
w³a�ciwie zablokowane.

29
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PRZED URUCHOMIENIEM

Pole widzenia

Rys. 18 Pole widzenia

Przed uruchomieniem walca upewniæ siê, ¿e nic nie
ogranicza pola widzenia, zarówno przed jak i za ma-
szyn¹. Wszystkie szyby kabiny musz¹ byæ czyste, a
lusterka wsteczne ustawione prawid³owo.

Lemiesz
(opcja dla PD)

Rys. 19 Lemiesz
1. Blokada

Przed jazd¹ z uniesionym lemieszem
upewniæ siê, ¿e jest on zabezpieczony
blokad¹ (1). Zawsze opuszczaæ lemiesz
przed parkowaniem walca.

1

UWAGA

Platforma operatora

Rys. 17 Platforma operatora
1. Pas bezpieczeñstwa
2. ROPS
3. Amortyzator gumowy
4. Wyk³adzina antypo�lizgowa

Zawsze zapinaæ pasy bezpieczeñstwa (1), je�li walec
wyposa¿ony jest w kab³¹k zabezpieczaj¹cy ROPS
(Roll Over Protective Structure) lub posiada kabinê.
Wk³adaæ kask ochronny.

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

4

2

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

Upewniæ siê, ¿e wyk³adzina antypo�lizgo-
wa (4) nie jest zu¿yta. Wymieniæ, je�li jest
w z³ym stanie.3

1

Ostrze¿enie

UWAGA

UWAGA

UWAGA

Je�li maszyna wyposa¿ona jest w kabinê,
upewniæ siê, ¿e drzwi s¹ zamkniête w czasie
jazdy.
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URUCHAMIANIE

Uruchamianie silnika

Rys. 20 Konsola operatora
31. D�wignia kierunku jazdy

Ustawiæ d�wigniê kierunku jazdy (32) w po³o¿eniu
neutralnym. Uruchomienie silnika przy innym po³o¿eniu
d�wigni jest niemo¿liwe.

Prze³¹cznik wibracji (17) ustawiæ w po³o¿eniu O.

Ustawiæ d�wigniê obrotów silnika (15) na wolne obroty.

Przekrêciæ prze³¹cznik rozrusznika (1) w prawo i zwol-
niæ natychmiast po uruchomieniu silnika.

Nie w³¹czaæ rozrusznika na zbyt d³ugo. Je¿eli
silnik nie uruchomi siê natychmiast, 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 wy³¹czone s¹
kontrolki ci�nienia oleju (21) i ³adowania (24), a wolto-
mierz (9) wskazuje napiêcie 13�14 V. Kontrolka ha-
mulca awaryjnego/postojowego (20) 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 (od-
prowadzanie spalin) jest odpowiednia.
Istnieje mo¿liwo�æ zatrucia tlenkiem wêgla.

15

Rys. 21 Tablica przyrz¹dów
1. Prze³¹cznik rozrusznika
9. Woltomierz, (opcja)
15. D�wignia obrotów silnika
17. Prze³¹cznik amplitudy
20. Kontrolka hamulca
21. Kontrolka ci�nienia oleju silnika
24. Kontrolka ³adowania

9

1   24  21  20  17

UWAGA

UWAGA

Ostrze¿enie

31
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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.

JAZDA

Przesun¹æ d�wigniê obrotów silnika (15) i zablokowaæ
w pozycji roboczej. Obroty silnika powinny wynosiæ ok.
2300 obr/min.
Upewniæ siê, ¿e kierownica dzia³a prawid³owo wykonu-
j¹c po jednym skrêcie w lewo i w prawo.

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

Wyci¹gn¹æ przycisk hamulca awaryjnego/
postojowego (29) i sprawdziæ, czy zgas³a
kontrolka hamulca. Nale¿y byæ przygotowa-
nym na to, ¿e walec zacznie toczyæ siê
samoczynnie, je�li sta³ na pochy³o�ci.

Jazda walcem

Rys. 24 Tablica przyrz¹dów
10. Temperatura oleju hydraulicznego (opcja)
11. Temperatura oleju silnikowego (opcja)
23. Kontrolka filtra powietrza

Rys. 23 Konsola operatora
28. Prze³¹cznik prêdko�ci, tylny most
29. Hamulec awaryjny/postojowy
31. D�wignia kierunku jazdy

Rys. 22 Tablica przyrz¹dów
12. Obrotomierz (opcja)
15. D�wignia obrotów silnika

10     11

Po rozpoczêciu jazdy sprawdziæ, czy wska�niki wska-
zuj¹ normalne warto�ci. W przypadku niew³a�ciwych
warto�ci lub w przypadku w³¹czenia siê brzêczyka
ostrzegawczego natychmiast zatrzymaæ walec i wy³¹-
czyæ silnik. Zlokalizowaæ i usun¹æ przyczynê nieprawi-
d³owego dzia³ania. Patrz Instrukcja Konserwacji i ins-
trukcja obs³ugi silnika.

Je�li kontrolka filtra powietrza (23) �wieci siê
podczas jazdy (przy pe³nych obrotach silnika),
oczy�ciæ lub wymieniæ g³ówny filtr powietrza,
patrz Instrukcja Konserwacji.

Ustawiæ prze³¹cznik prêdko�ci (28) na ¿¹dane po³o¿e-
nie (patrz piktogramy).

Prêdko�ci maksymalne km/h

Std D PD
9 6 6

20 12 12

Wysoka prêdko�æ dozwolona jest wy³¹cz-
nie do jazdy transportowej na równym
terenie.

Ostro¿nie przesun¹æ d�wigniê kierunku jazdy (31) w
¿¹danym kierunku. W miarê jej przesuwania wzrasta
prêdko�æ jazdy.

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

Sprawdziæ dzia³anie hamulca awaryjnego
przez wci�niêcie przycisku hamulca awa-
ryjnego/postojowego (29) podczas wolnej
jazdy do przodu.

23

12

15

Ostrze¿enie

Ostrze¿enie

UWAGA

UWAGA

UWAGA

UWAGA

UWAGA

28   29   31
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Wibracje bêbna mog¹ byæ ustawione za pomoc¹
prze³¹cznika (17). Po przekrêceniu w lewo wybierane
s¹ wibracje o niskiej amplitudzie i wysokiej czêstotli-
wo�ci, przekrêcenie w prawo powoduje wybór wibracji
o wysokiej amplitudzie i niskiej czêstotliwo�ci.

Nie wolno prze³¹czaæ amplitudy wibracji
podczas ich dzia³ania. Nale¿y najpierw je
wy³¹czyæ, odczekaæ, a¿ zanikn¹ i dopiero
wtedy wybraæ inne ich ustawienie.

Rys. 25 Tablica przyrz¹dów
17. Prze³¹cznik amplitudy

17

W³¹czanie i wy³¹czanie wibracji odbywa siê za pomoc¹
prze³¹cznika (32) w przedniej czê�ci d�wigni kierunku
jazdy. Zawsze nale¿y wy³¹czaæ wibracje przed
zatrzymaniem walca.

W³¹czanie wibracji podczas postoju mo¿e
spowodowaæ uszkodzenie pod³o¿a pod ma-
szyn¹.

Rys. 26 Konsola operatora
32. Wy³¹cznik wibracji

Niska/Wysoka amplituda
� ustawianie

Wibracje � w³¹czanie

Ostrze¿enie

Ostrze¿enie

JAZDA/WIBRACJE

32
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OBS£UGA WYPOSA¯ENIA DODATKOWEGO

Rys. 27 Sterowanie
1. D�wignia

Obs³uga lemiesza
Opcja dla PD

Przed rozpoczêciem jazdy upewniæ siê, ¿e
lemiesz jest podniesiony. Sprawdziæ ro-
dzaj gruntu przed jego u¿yciem.

D�wignia (1) posiada trzy pozycje:
w ty³ � podnoszenie lemiesza
w przód � opuszczanie lemiesza
w przód z blokad¹ � lemiesz dociskany do gruntu
wy³¹cznie w³asnym ciê¿arem

Opu�ciæ lemiesz przed opuszczeniem walca.

Lemiesza u¿ywaæ wy³¹cznie do jazdy DO
PRZODU.

1

UWAGA

UWAGA

Podczas pracy lemiesz musi byæ zabezpieczony
link¹ (2), której przetyczka znajduje siê w gnie�dzie
(3).

Rys. 28 Lemiesz
1. Blokada
2. Linka
3. Gniazdo

Lemiesz

1     2     3
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HAMOWANIE

Normalne hamowanie wykonuje siê przy pomocy
d�wigni kierunku jazdy (31). Hydrostatyczny uk³ad
napêdowy powoduje wyhamowanie walca, gdy d�wi-
gnia jest przesuwana w kierunku pozycji neutralnej.
Dodatkowo, ka¿dy silnik napêdowy jest wyposa¿ony w
hamulec wielotarczowy, dzia³aj¹cy jako hamulec bez-
pieczeñstwa podczas jazdy, lub jako hamulec postojo-
wy, gdy maszyna nie porusza siê.

W celu zahamowania wcisn¹æ przycisk
hamulca awaryjnego/postojowego (29),
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.

Hamowanie normalne

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

Przekrêciæ prze³¹cznik rozrusznika (1) w pozycjê O.
Za³o¿yæ i zamkn¹æ pokrywê tablicy przyrz¹dów (w
walcach bez kabiny).

Nacisn¹æ przycisk (32) w celu wy³¹czenia wibracji.

Aby zatrzymaæ walec, przesun¹æ d�wigniê kierunku
jazdy (31) do pozycji neutralnej, a¿ do zatrzymania
walca.

Na pochy³o�ci zawsze wciskaæ przycisk hamulca
postojowego (29), nawet przy krótkich postojach.

Prze³¹czyæ d�wigniê obrotów 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.

1 19-27

Hamowanie awaryjne

Rys. 30 Konsola operatora
29. Przycisk hamulca awaryjnego/

postojowego
31. D�wignia kierunku jazdy
32. Wy³¹cznik wibracji

Wy³¹czanie

Rys. 29 Konsola operatora
29. Przycisk hamulca awaryjnego/

postojowego
31. D�wignia kierunku jazdy

Rys. 31 Tablica przyrz¹dów
1. Prze³¹cznik rozrusznika
19-27. Kontrolki

Ostrze¿enie

UWAGA

UWAGA

29 31

29  32  31
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PARKOWANIE

Klinowanie bêbnów

Wy³¹cznik akumulatora
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. Drzwi komory silnika powinny byæ
zamkniête na klucz.

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 niebezpieczeñstwa zamarza-
nia. Nape³niæ uk³ad ch³odzenia silnika i zbiornik
spryskiwaczy odpowiednimi mieszankami
niezamarzaj¹cymi. Patrz równie¿ Instrukcja
Konserwacji.

Rys. 32 Klinowanie bêbnów
1. Klin

Rys. 33 Rama walca, lewy ty³
1. Wy³¹cznik akumulatora

1

Ostrze¿enie

UWAGA

UWAGA

1
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Blokowanie przegubu

Podnoszenie walca

Rys. 35 Walec przygotowany do podnoszenia
1. Tabliczka znamionowa

Odblokowanie przegubu
Pamiêtaæ o odblokowaniu przegubu przed
powtórnym u¿yciem walca.

Przestawiæ blokadê (1) nad otwór w gnie�dzie (4)
znajduj¹cym siê na przedniej ramie maszyny i zablo-
kowaæ go bolcem (3). Zabezpieczyæ bolec zawleczk¹.

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.

Rys. 36 Przegub odblokowany
1. Blokada
2. Zawleczka
3. Bolec
4. Gniazdo

Masa: patrz tabliczka znamionowa

Ostrze¿enie

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 doln¹ zawleczkê (2) zabezpieczon¹ link¹,
wyci¹gn¹æ bolec (3), równie¿ zabezpieczony link¹.

Przestawiæ blokadê (1) ustawiaj¹c j¹ dok³adnie nad
otworem gniazda (4) znajduj¹cego siê na tylnej ramie
maszyny.

W³o¿yæ bolec (3) poprzez otwory w blokadzie (1) i
gnie�-dzie (4), a nastêpnie zabezpieczyæ go zawleczk¹
(2).

Rys. 34 Przegub zablokowany
1. Blokada
2. Zawleczka
3. Bolec
4. Gniazdo

13 24

UWAGA

UWAGA

Ostrze¿enie

1 432

UWAGA

1

1

PODNOSZENIE
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LIFTING HOLOWANIE

26 mm

Alternatywa 1
Holowanie na krótkie dystanse
przy pracuj¹cym silniku

Walec mo¿e byæ holowany na odleg³o�c do 300 m na
jeden z poni¿szych sposobów.

Wcisn¹æ przycisk hamulca postojowego i
wy³¹czyæ na chwilê silnik. Zaklinowaæ bêb-
ny dla zabezpieczenia walca przed prze-
mieszczaniem.

Otworzyæ pokrywê silnika. Przekrêciæ oba zawory
holowania (1) (�rodkowa nakrêtka) trzy obroty w lewo
przytrzymuj¹c jednocze�nie zawór wielofunkcyjny (2)
(dolna nakrêtka) na swoim miejscu. Zawory znajduj¹
siê w górnej czê�ci pompy jazdy.

W³¹czyæ silnik na wolnych obrotach.

Walec mo¿e byæ holowany. Dzia³a równie¿ uk³ad kie-
rowniczy, je�li nie uleg³ uprzednio uszkodzeniu.

Rys. 38 Tylny most
3. Nakrêtka
4. �ruba regulacyjna

Rys. 37 Pompa jazdy
1. Zawór holowania
2. Nakrêtka

Zaklinowaæ bêbny, aby zabezpieczyæ walec
przed toczeniem siê po mechanicznym
odblokowaniu hamulców.

Najpierw otworzyæ oba zawory holowania, jak opisano
powy¿ej.

Hamulec tylnego mostu

Odkrêciæ nakrêtkê blokuj¹c¹ (3) dokrêciæ rêcznie �ruby
regulacyjne (4) do oporu i jeszcze o jeden obrót. �ruby
regulacyjne znajduj¹ siê na tylnym mo�cie, po dwie po
obu stronach obudowy dyferencja³u.

Alternatywa 2
Holowanie na krótkie dystanse
przy wy³¹czonym silniku

1

1
2

4
3

2

4
3

UWAGA

UWAGA
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Rys. 39 Rama z lewej strony
1. Otwór centralny
2. Za�lepka

Hamulec napêdu bêbna

Odkrêciæ za�lepkê (2) hamulca bêbna, dostêpn¹
poprzez centralny otwór (1) z lewej strony przedniej
ramy walca.

Zwolnienie hamulca bêbna

HOLOWANIE

2

Rys. 40 Przekrój obudowy hamulca
3. �ruba
4. Nakrêtka
5. Cylinder hamulcowy

3

4

5

Wkrêciæ �rubê (3) do oporu zgodnie z rysunkiem obok.
Nastêpnie dokrêciæ nakrêtkê (4) a¿ do momentu
uzyskania kontaktu z podk³adk¹. Nastêpnie, przytrzy-
muj¹c �rubê (3), dokrêciæ nakrêtkê (4) o ok. 38 mm.

Hamulec jest zwolniony i walec mo¿e byæ holowany.

Po holowaniu dokrêciæ zawory holowania (1).
Wykrêciæ �ruby regulacyjne (4) do ich pozycji
pocz¹tkowej 26 mm od powierzchni i zakon-
trowaæ nakrêtki (3). Odblokowaæ hamulec
bêbna.

1

Ostrze¿enie
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PRZEWO¯ENIE

Walec przygotowany do transportu

Rys. 42 Przewo¿enie walca
1. Kliny
2. Klocek
3. Pas mocuj¹cy

Holowanie
Walec musi byæ holowany na sztywnym
holu, poniewa¿ jego hamulce na czas
holowania 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.

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

Rys. 41 Holowanie

HOLOWANIE

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

Zaklinowaæ bêben i ko³a (1) oraz zabezpieczyæ kliny
przed wysuwaniem siê.

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

Zamocowaæ walec pasami (3) na wszystkich czterech
rogach. Punkty mocowania s¹ odpowiednio oznaczo-
ne.

Pamiêtaæ o odblokowaniu przegubu przed
ponownym uruchomieniem walca.

UWAGA

Ostrze¿enie

Ostrze¿enie

Ostrze¿enie

2       313

UWAGA
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INSTRUKCJA OBS£UGI - PODSUMOWANIE

1. Stosowaæ siê do zaleceñ podanych w Instrukcji Bezpiecznej Pracy.

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 wibracji 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 rozgrzeje siê
olej hydrauliczny.

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

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

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

15. Podnoszenie: - Patrz: Instrukcja Obs³ugi.

16. Holowanie: - Patrz: Instrukcja Obs³ugi.

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

UWAGA

UWAGA

UWAGA

UWAGA




