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Zastrze¿ono prawo do zmian.
Drukowane w Szwecji.

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

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

wszystkie z napêdem i hamulcami.

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

niezale¿ny napêd i  hamulce.

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

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

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

CC 322

Instrukcja Obs³ugi
O222PL5, Listopad 2000

Silnik wysokoprê¿ny:
Deutz BF4L1011F

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

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

ZNAKI OSTRZEGAWCZE

INSTRUKCJA BEZPIECZEÑSTWA

 INFORMACJE OGÓLNE

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 -13
Przyrz¹dy i kontrolki w kabinie ................................. 14, 15
Klimatyzacja, instrukcja obs³ugi (opcja) ......................... 16
Przed uruchomieniem .............................................. 17 -19
Uruchamianie ................................................................. 20
Jazda.............................................................................. 21
Jazda/Wibracje .............................................................. 22
Obs³uga wyposa¿enia dodatkowego .............................. 23
Hamowanie .................................................................... 24
Parkowanie .................................................................... 25
Podnoszenie .................................................................. 26
Holowanie ................................................................. 27, 28
Przewo¿enie .................................................................. 29
Instrukcja obs³ugi - podsumowanie ................................ 30

UWAGA

UWAGA

Ostrze¿enie

UWAGA
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INSTRUKCJE BEZPIECZEÑSTWA

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

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

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

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

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

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

7. Przy pokonywaniu zakrêtów jechaæ powoli.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

W czasie jazdy z poprzecznym przesuniê-
ciem bêbnów (opcja), tylko jeden bêben
mo¿e znajdowaæ siê w pozycji pokazanej
na rysunku. Drugi bêben musi mieæ pe³ny
kontakt z pod³o¿em.

Minimum
2/3

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

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

Krytyczny 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
niezwi¹zany grunt, jazda i skrêty maszyny, w³¹czone
wibracje i podniesiony �rodek ciê¿ko�ci (np. przez
dodatkowe wyposa¿enie) mog¹ spowodowaæ
przewrócenie 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.

Nachylenie

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

Max 20°
lub 36%

Rys. 2 Krytyczny k¹t nachylenia.

1

UWAGA

UWAGA

UWAGA

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

Nalepka znajduj¹ca siê na przednim widel-
cu ostrzega przed wiruj¹cym elementem
oraz ryzykiem przygniecenia.

Przed ka¿dym zadaniem narzêdzie musi
znajdowaæ siê w pozycji transportowej (1).

BEZPIECZEÑSTWO (WYPOSA¯ENIE DODATKOWE)

Rys. 3 Obcinarka/prasa do krawêdzi
1. Podczas transportu
 2. Podczas pracy

Obcinarka/prasa do krawêdzi

Rys. 4 Klimatyzacja

Klimatyzacja
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
roz³¹czaæ wê¿y.

Do wymiany stosowaæ wy³¹cznie atestowane
ch³odziwo.

1 2

UWAGA

UWAGA

UWAGA

UWAGA

UWAGA

Ostrze¿enie
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SYMBOLE BEZPIECZEÑSTWA, PO£O¯ENIE/OPIS

 = Wyposa¿enie dodatkowe
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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
instrukcjê bezpieczeñstwa,
obs³ugi i konserwacji przed
uruchomieniem maszyny.(Dwie strefy zgniatania w maszy-

nach kierowanych przegubem)

1.

2.

3.

5.

903424

903459

903423

903422

904083

Uwaga - wiruj¹ce elementy.
Utrzymywaæ bezpieczny
dystans od zagro¿onej strefy.

6.

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

7.

Punkt
podnoszenia

Olej
napêdowy

Ci�nienie w
oponach

200 kPa
29 psi

(Wy³¹cznie wersja
kombi)

11.

10.

357587

991658

355983

908229

4.

Przeczytaæ rozdzia³ opisuj¹cy
holowanie przed zwolnieniem
hamulców.  Niebezpieczeñst-
wo rozjechania.

17.

Mass Kg

904870

12.

Tabliczka znamiono-
wa z mas¹ w³asn¹.

8.

904165

Gaz toksyczny. Przeczytaj
instrukcjê obs³ugi.

Olej
hydrauliczny

Biologiczny
olej

hydrauliczny

272372 904601

14.
Alt. 1 Alt. 2

Wy³¹cznik
akumulatora

15.

904835

Punkt
zabezpieczenia

16.

382751

9.

904895

13.

Podrêcznik
obs³ugi

903425

18.

Wyj�cie
bezpieczeñstwa

ACTIVATE THE PARKING BRAKE BEFORE LEAV-
ING THE OPERATOR�S PLATFORM34

92
48

E
N
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Karlskrona Sweden

Type Operating mass

Rated power

Year of Mfg

Product
Ident.
Number

kg

kW

Tabliczka znamionowa maszyny

PIN na ramie

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 jest wybity po prawej stronie przedniej
ramy.

Rys. 5 Platforma operatora
1. Tabliczka znamionowa maszyny

Rys. 6 Przednia rama
1. PIN

1

1

TABLICZKI ZNAMIONOWE MASZYNY I SILNIKA

Rys. 7 Silnik
1. Tabliczka znamionowa silnika
2. Oznaczenie EPA (wy³¹cznie USA)

Tabliczka znamionowa silnika

2

Tabliczka znamionowa silnika (1) jest zamocowana w
górnej czê�ci silnika. Tabliczka podaje typ silnika, nu-
mer seryjny i jego dane techniczne. Prosimy podawaæ
numer seryjny silnika przy zamawianiu czê�ci
zamiennych. Patrz równie¿, instrukcja obs³ugi silnika.

1

IMPORTANT ENGINE INFORMATION

DEUTZ
®

ENGINE FAMILY POWER VALVE LASH INJ. TIMING

MODEL RPM ENGINE DISPLACEMENT INJ. RATE

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

DEUTZ
®

DEUTZ AG      MADE IN GERMANY

Mot.-Typ

kW (G)

kW (W)

E

Code Mot.-Nr.

kW (S) kW (S)

m

°C

kW

kW EP K



9CC 222/222C - CC 232/232C - CC 322  O222PL5

PRZYRZ¥DY I KONTROLKI

1. Prze³¹cznik rozrusznika
2. Prze³¹cznik wskazañ obroty silnika/

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

10. Lampka kontrolna, pozycja tylnego
bêbna 

11. Woltomierz 
12. Temperatura oleju hydraulicznego 
13. Temperatura oleju silnikowego 
14. Obrotomierz/Czêstotliwo�æ wibracji 
15. Prêdko�ciomierz 

16. Wska�nik poziomu paliwa
17. Wska�nik poziomu wody, zbior-

nik tylny 
18. Wska�nik poziomu wody, zbior-

nik przedni 
19. Zraszanie, obcinarka 
20. Obcinarka, góra/dó³ 
21. Zraszanie, opony 
22. Wibracje, bêben przedni/tylny
23. Intensywno�æ zraszania 
24. Prze³¹cznik amplitudy,

wysoka/niska
25. Zraszanie rêczne/automatyczne
26. Wibracje rêczne/automatyczne
27. Licznik roboczogodzin
28. Kontrolka hamulca
29. Kontrolka ci�nienia oleju silnika

30. Kontrolka filtra hydrauliczne-
go
31. Kontrolka filtra powietrza
32. Kontrolka ³adowania
33. Kontrolka temperatury oleju

hydraulicznego
34. Kontrolka temperatury oleju

silnikowego
35. Kontrolka rezerwy paliwa
36. D�wignia obrotów silnika
37. Sterowanie tylnego bêbna 
38. Hamulec awaryjny/postojowy
39. Sygna³ d�wiêkowy
40. D�wignia kierunku jazdy
41. Wy³¹cznik wibracji

 = Wyposa¿enie dodatkowe
 = Standard w walcach kombi

11      12 13  14       15         16   17        18

10      9     8     7     6    5    4     3       2     1      26   25  24  23   22  21  20   19

32 33 34 35

31 30 29 28 27

37 38   41 40

39
36

Rys. 8 Tablica przyrz¹dów i kontrolki
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PRZYRZ¥DY I KONTROLKI, OPIS DZIA£ANIA

Pozycja Opis Symbol Dzia³anie
na rys.8

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

W pozycji  w³¹czany jest rozrusznik.

W pozycji  przyrz¹d 14 wskazuje obroty
silnika.
W pozycji lewej wskazywana jest czêstotli-
wo�æ wibracji bêbna tylnego.
W pozycji prawej wskazywana jest czêstotli-
wo�æ wibracji bêbna przedniego.
Czêstotliwo�æ jest wskazywana przez
przyrz¹d nad prze³¹cznikiem.

Przekrêciæ w prawo, aby w³¹czyæ �wiat³a
robocze tylne.

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.

W pozycji  mo¿liwo�æ skrêtu tylnego bêbna
jest wy³¹czona.

W pozycji  mo¿liwo�æ skrêtu tylnego bêbna
jest w³¹czona.

Kontrolka sygnalizuje, gdy krawêdzie obu
bêbnów nie s¹ w tej samej linii.

Wskazuje napiêcie uk³adu elektrycznego.
Normalnie 12�15 V.

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 kierunkowska-
zów (opcja)

6 Wy³¹cznik �wiate³ awaryjnych
(opcja)

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

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

9 Wy³¹cznik skrêtu tylnego
bêbna (opcja)

10 Lampka kontrolna, pozycja
tylnego bêbna (opcja)

11 Woltomierz, (opcja)
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12 Temperatura oleju
hydraulicznego (opcja)

13 Temperatura oleju silniko-
wego (opcja)

14 Obrotomierz/Czêstotliwo�æ
wibracji (opcja)

15 Prêdko�ciomierz (opcja)

16 Wska�nik poziomu paliwa

17 Wska�nik poziomu wody

18 Wska�nik poziomu wody

19 Zraszanie, obcinarka
(opcja)

20 Obcinarka, góra/dó³
(opcja)

21 Zraszanie, opony
(wy³acznie kombi)

22 Wibracje, bêben przedni/tylny
(wy³¹cznie tandem).

Nie przekrêcaæ tego
prze³¹cznika, gdy w³¹-
czony jest przycisk 41.

23 Intensywno�æ zraszania
(opcja)

24 Prze³¹cznik amplitudy,
wysoka/niska

Nie przekrêcaæ tego
prze³¹cznika, gdy w³¹-
czony jest przycisk 41.

PRZYRZ¥DY I KONTROLKI, OPIS DZIA£ANIA

Pozycja Opis Symbol Dzia³anie
na rys.8

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

Wskazuje temperaturê oleju silnikowego.
Normalna temperatura pracy jest ok. 95°C.
Wy³¹czyæ silnik, gdy temperatura przekracza
120°C. Zlokalizowaæ uszkodzenie.

Wewnêtrzna skala wskazuje aktualne obroty
silnika. Skala zewnêtrzna wskazuje czêstotli-
wo�æ wibracji na tylnym lub przednim bêbnie.

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

Pokazuje poziom paliwa w zbiorniku.

Wskazuje poziom wody w tylnym zbiorniku.

Wskazuje poziom wody w tylnym zbiorniku.

Przekrêcenie w prawo w³¹cza zraszanie obci-
narki, przekrêcenie w lewo wy³¹cza zraszanie

Po przekrêceniu w lewo obcinarka jest
opuszczana, w pozycji �rodkowej pozostaje
nieruchoma, w pozycji prawej podnosi siê.

Przekrêcenie w prawo w³¹cza zraszanie
opon, przekrêcenie w lewo wy³¹cza je.

Przekrêcenie w lewo w³¹cza wibracje na
tylnym bêbnie, w pozycji �rodkowej w³¹cza
wibracje na oba bêbny, przekrêcenie w prawo
w³¹cza wibracje na przednim bêbnie.

Prze³¹cznik ma sze�æ po³o¿eñ dla regulacji
intensywno�ci zraszania. Po³o¿enie lewe daje
najmniejsz¹ ilo�æ wody, po³o¿enie prawe daje
najwiêksz¹ ilo�æ wody.

W ustawieniu lewym w³¹czona jest niska
amplituda i wysoka czêstotliwo�æ.
W ustawieniu prawymw³¹czona jest wysoka
amplituda i niska czêstotliwo�æ.

Ostrze¿enie

Ostrze¿enie
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Pozycja Opis Symbol Dzia³anie
na rys.8

MAN
O

AUTO

MAN
O

AUTO

PRZYRZ¥DY I KONTROLKI, OPIS DZIA£ANIA

25 Zraszanie
rêczne/automatyczne

26 Wibracje
rêczne/automatyczne

27 Licznik roboczogodzin

28 Kontrolka hamulca

29 Kontrolka ci�nienia oleju
silnika

30 Kontrolka filtra hydraulicznego

31 Kontrolka filtra powietrza

32 Kontrolka ³adowania

33 Kontrolka temperatury oleju
hydraulicznego

34 Kontrolka temperatury oleju
silnikowego

35 Kontrolka rezerwy paliwa

Po³o¿enie lewe daje ci¹g³e zraszanie bêbnów.
W pozycji �rodkowej zraszanie wy³¹czone.
W pozycji prawej zraszanie jest automatycz-
nie w³¹czane podczas jazdy i wy³¹czane przy
zatrzymaniu, zgodnie z ruchem d�wigni
kierunku jazdy.

W po³o¿eniu lewym wibracje s¹ w³¹czane i
wy³¹czane przyciskiem (41). W po³o¿eniu
�rodkowym wibracje s¹ wy³¹czone. W pozycji
prawej wibracje s¹ automatycznie w³¹czane
podczas jazdy i wy³¹czane przy zatrzymaniu.

Czas pracy silnika jest wskazywany 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 filtr hydrauliczny.

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 wych³o-
dziæ olej na ja³owym biegu silnika.

Kontrolka w³¹czy siê w przypadku przegrzania
silnika. Natychmiast wy³¹czyæ silnik i zlokalizo-
waæ uszkodzenie. Patrz instrukcja silnika.

Kontrolka w³¹cza siê, gdy w zbiorniku
pozosta³o niewiele paliwa. Jak najszybciej
uzupe³niæ paliwo.
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Pozycja Opis Symbol Dzia³anie
na rys.8

STOP

PRZYRZ¥DY I KONTROLKI, OPIS DZIA£ANIA

36 D�wignia obrotów silnika

37 Sterowanie tylnego bêbna
(opcja)

38 Hamulec awaryjny/postojowy

39 Sygna³ d�wiêkowy

40 D�wignia kierunku jazdy

41 Wy³¹cznik wibracji

Po³o¿enie prawe - silnik na biegu ja³owym,
po³o¿enie lewe - pe³ne obroty silnika.

Przesuniêcie d�wigni w lewo powoduje skrêt
tylnego bêbna w lewo, po³o¿enie �rodkowe -
tylny bêben nie zmienia pozycju; przesuniêcie
d�wigni w prawo - tylny bêben skrêca w
prawo.

Naci�niêcie w³¹cza hamulec awaryjny w cza-
sie 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 prêd-
ko�ci jazdy. Przesuniêcie jej w przód powodu-
je jazdê do przodu, itd. Prêdko�æ jazdy zale¿y
od tego, jak daleko d�wignia przesuniêta jest
w stosunku do po³o¿enia neutralnego.

Jednokrotne naci�niêcie powoduje w³¹czenie
wibracji, wci�niêcie powtórne - wy³¹czenie
wibracji. Wy³¹cznik dzia³a jedynie w przypad-
ku, gdy prze³¹cznik 26 jest przekrêcony w
lewo.
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PRZYRZ¥DY I KONTROLKI W KABINIE

    1   2   3        4   5   6         7     8   9   10

Rys. 9a Sufit kabiny, przód

12

11

14

Rys. 9c Kabina, ty³

15

Rys. 9d Tylny prawy s³upek kabiny

Rys. 9b Sufit kabiny, ty³

13

Apteczka
(opcja)
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1 Wy³¹cznik przednich �wiate³
roboczych

2 Wy³¹cznik o�wietlenia bêbna

3 Wy³¹cznik tylnych �wiate³
roboczych

4 Wy³¹cznik wycieraczek
przednich

5 Wy³¹cznik wycieraczki tylnej

6 Wy³¹cznik sprzyskiwaczy
przedniej i tylnej szyby

7 Skrzynka bezpieczników
kabiny

8 Wy³¹cznik wycieraczki szyby
bocznej przedniej

9 Wy³¹cznik wycieraczki szyby
bocznej tylnej

10 Wy³¹cznik sprzyskiwaczy
szyb bocznych

11 Suwak steruj¹cy recyrkulacj¹
powietrza w kabinie

12 Prze³¹cznik wentylatora
nawiewu powietrza

13 Sterowanie ogrzewania

14 Dysze nawiewu

15 M³otek do awaryjnego
opuszczania kabiny

Pozycja Opis Symbol Dzia³anie
na rys.9

Wcisn¹æ w celu w³¹czenia przednich �wiate³
roboczych zamontowanych na kabinie.

Wcisn¹æ w celu w³¹czenia �wiate³
o�wietlaj¹cych przedni bêben.

Wcisn¹æ w celu w³¹czenia tylnych �wiate³
roboczych zamontowanych na kabinie.

Wcisn¹æ w celu w³¹czenia wycieraczek
przedniej szyby.

Wcisn¹æ w celu w³¹czenia wycieraczki tylnej
szyby.

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

Zawiera bezpieczniki uk³adu elektrycznego
kabiny. Opis znajduje siê w Instrukcji
Konserwacji.

Wcisn¹æ w celu w³¹czenia wycieraczki
przedniej bocznej szyby.

Wcisn¹æ w celu w³¹czenia wycieraczki tylnej
bocznej szyby.

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

Przesuniêty w lewo powoduje maksymalne
przewietrzanie kabiny. Przesuwanie w prawo
zmniejsza ilo�æ powietrza z zewn¹trz.

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

Przekrêcenie w prawo wy³¹cza ogrzewanie.
Przekrêcanie w lewo powoduje zwiêkszanie
temperatury nawiewanego powietrza.
Ustawiæ dysze w ¿¹danym po³o¿eniu

W celu awaryjnego opuszczenia kabiny
rozbiæ TYLN¥ szybê za pomoc¹ m³otka.

PRZYRZ¥DY I KONTROLKI W KABINIE, OPIS DZIA£ANIA
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Wy³¹cznik wentylatora i klimatyzacji Prze³¹cznik wentylatora 0 - 2 - 3
0 - 1 - AC

(0) Klimatyzacja wy³¹czona (0) Wy³¹czony

(1) Wolne obroty wentylatora (2) �rednie obroty wentylatora

(AC) Wolne obroty wentylatora, (3) Wysokie obroty wentylatora
klimatyzacja w³¹czona

W celu uaktywnienia prze³¹cznika (2), wy³¹cznik wentylatora i klimatyzacji (1) musi byæ ustawiony
w pozycji AC.

Wentylacja: Ustawiæ wy³¹cznik (1) w pozycji po�redniej w celu w³¹czenia wolnych obrotów
wentylatora.

Sch³adzanie: Ustawiæ wy³¹cznik (1) w pozycji AC w celu w³¹czenia wolnych obrotów wentylatora.
Prêdko�æ wentylatora mo¿e byæ zwiêkszana poprzez prze³¹czanie prze³acznika (2).
Ustawiæ temperaturê za pomoc¹ termostatu (3).

KLIMATYZACJA (AC), INSTRUKCJA OBS£UGI (OPCJA)

1 2

1 2
3

Panel steruj¹cy w suficie
kabiny po prawej stronie.
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PRZED URUCHOMIENIEM

Wy³¹cznik akumulatora
� za³¹czanie

Fotel operatora w kabinie � ustawianie

Rys. 12 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

Rys. 10 Komora silnika
1. Wy³¹cznik akumulatora

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)

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

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.

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

3

Stanowisko operatora � ustawianie

1

2

5
4

6

Rys. 11 Stanowisko operatora
1. D�wignia ruchu poprzecznego
2. D�wignia obrotu
3. D�wignia pochylenia kierownicy
4. D�wignia przesuwania fotela
5. D�wignia pochylenia oparcia
6. Regulacja ciê¿aru operatora

Stanowisko operatora ma trzy mo¿liwo�ci regulacji:
przesuwanie w poprzek platformy operatora, obrót
wokó³ w³asnej osi oraz pochylenie kierownicy.

Poci¹gn¹æ d�wigniê wewnêtrzn¹ (1) do zwolnienia
zatrzasku i przesun¹æ stanowisko operatora w bok.
W celu obrócenia stanowiska operatora poci¹gn¹æ
d�wigniê zewnêtrzn¹ (2).
Zwolniæ blokadê (3) dla ustawienia kolumny kierownicy
w ¿¹danym po³o¿eniu, a nastêpnie ponownie zabloko-
waæ w nowej pozycji.

Fotel mo¿e byæ regulowane nastêpuj¹co:

� Przesuwanie w przód i w ty³ (4)
� Pochylenie oparcia (5)
� Zabezpieczenie przeciwwstrz¹sowe odpowiednio

do wagi operatora (6)

1 UWAGA

UWAGA
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Pole widzenia

Rys. 15 Pole widzenia

Przed uruchomieniem walca upewniæ siê, ¿e nic nie
ogranicza pola widzenia, zarówno przed jak i za
maszyn¹. Wszystkie szyby kabiny musz¹ byæ czyste,
a lusterka wsteczne ustawione prawid³owo.

PRZED URUCHOMIENIEM

11          16   17   18

1   32  29  28  27

Upewniæ siê, ¿e przycisk hamulca awaryjne-
go/postojowego (38) jest wci�niêty. W prze-
ciwnym wypadku walec mo¿e staczaæ siê
samoczynnie z pochy³o�ci po w³¹czeniu
silnika.

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.

Hamulec postojowy � sprawdzenie

Przyrz¹dy i kontrolki �
sprawdzenie

38

Rys. 14 Konsola operatora
38. Przycisk hamulca postojowego

Rys. 13 Tablica przyrz¹dów
1. Prze³¹cznik rozrusznika

11. Woltomierz, (opcja)
16,17,18. Wska�niki poziomu p³ynów

27. Licznik roboczogodzin
28. Kontrolka hamulca
29. Kontrolka ci�nienia oleju
32. Kontrolka ³adowania

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 (11) wskazuje przynajmniej
12 V i wska�niki poziomu p³ynów (16, 17,18) wskazuj¹
warto�ci faktyczne.

Sprawdziæ, czy �wiec¹ kontrolki: ³adowania (32),
ci�nienia oleju silnika (29) i hamulca postojowego (28).

Licznik roboczogodzin (27) zlicza godziny pracy silnika
wy³¹cznie podczas jego dzia³ania.

UWAGA
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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.

Balustrada zabezpieczaj¹ca (2) wokó³ platfor-
my operatora mo¿e byæ przemieszczana na
zewn¹trz lub do wewn¹trz. W przypadku prze-
jazdów wzd³u¿ �cian lub innych przeszkód
nale¿y przestawiæ balustradê do wewn¹trz.

Zwolniæ ga³kê blokady (3) i ustawiæ, a nastêpnie zablo-
kowaæ balustradê w ¿¹danej pozycji.

Sprawdziæ, czy amortyzatory gumowe (4) s¹
w dobrym stanie. Zu¿yte powoduj¹ obni¿enie
komfortu pracy.

Upewniæ siê, ¿e wyk³adzina antypo�lizgo-
wa (5) nie jest zu¿yta. Wymieniæ, je�li jest
w z³ym stanie.

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

PRZED URUCHOMIENIEM

Platforma operatora

1

Rys. 16 Platforma operatora
1. Pas bezpieczeñstwa
2. Balustrada
3. Ga³ka blokady
4. Amortyzator gumowy
5. Wyk³adzina antypo�lizgowa

3

3

2
2

4
5

UWAGA

UWAGA

UWAGA

Ostrze¿enie

Ostrze¿enie
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URUCHAMIANIE

Uruchamianie silnika

40

Rys. 17 Konsola operatora
40. D�wignia kierunku jazdy

Ustawiæ d�wigniê kierunku jazdy (40) w po³o¿eniu
neutralnym. Uruchomienie silnika przy innym po³o¿eniu
d�wigni jest niemo¿liwe.

Prze³¹cznik wibracji (26) ustawiæ w po³o¿eniu
�rodkowym O.

Ustawiæ d�wigniê obrotów silnika (36) 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 zostanie natychmiast uruchomiony,
odczekaæ conajmniej minutê do nastêpnej
próby.

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

W czasie nagrzewania sprawdziæ, czy wy³¹czone s¹
kontrolki ci�nienia oleju (29) i ³adowania (32), a wolto-
mierz (11) wskazuje napiêcie 13�14 V. Kontrolka ha-
mulca awaryjnego/postojowego (28) 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.

Podczas przejazdów oba bêbny powinny
znajdowaæ siê w jednej linii.

11

1   32  29  28  26

36

Rys. 18 Tablica przyrz¹dów
1. Prze³¹cznik rozrusznika
11. Woltomierz, (opcja)
26. Wibracje rêczne/automatyczne
28. Kontrolka hamulca
29. Kontrolka ci�nienia oleju silnika
32. Kontrolka ³adowania
36. D�wignia obrotów silnika

UWAGA

UWAGA

UWAGA

Ostrze¿enie
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JAZDA

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

Przesun¹æ d�wigniê obrotów silnika (36) i zablokowaæ
w pozycji roboczej.

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

W przypadku zagêszczania asfaltu pamiêtaæ o w³¹cze-
niu zraszania (25) oraz (21) w walcu kombi.

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

Wyci¹gn¹æ przycisk hamulca awaryjnego/
postojowego (38) i sprawdziæ, czy zgas³a
kontrolka hamulca (28). Nale¿y byæ przygo-
towanym na to, ¿e walec zacznie toczyæ siê
samoczynnie, je�li sta³ na pochy³o�ci.

Jazda walcem

Rys. 20 Konsola operatora
37. Sterowanie tylnego bêbna (opcja)
38. Hamulec awaryjny/postojowy
40. D�wignia kierunku jazdy

Rys. 19 Tablica przyrz¹dów
15. Prêdko�ciomierz (opcja)
21. Wy³¹cznik zraszania opon
25. Prze³¹cznik zraszania
36. D�wignia obrotów silnika

36

38

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 obs³ugo silnika.

Wy³¹cznie walce kombi:
Sprawdziæ bie¿nik opon, sprawdziæ, czy nie
przykleja siê do nich asfalt - zdarza siê to, je�li
opony nie s¹ wystarczaj¹co nagrzane.
Dodanie 2-4% ch³odziwa tokarskiego do wody
zraszaj¹cej opony zapobiega przywieraniu
asfaltu do opon walca.

Ostro¿nie przesun¹æ d�wigniê kierunku jazdy (40) w
¿¹danym kierunku. W miarê jej przesuwania wzrasta
prêdko�æ jazdy.

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

Sprawdziæ dzia³¹nie hamulca awaryjnego
przez wci�niêcie przycisku hamulca awa-
ryjnego/postojowego (38) podczas wolnej
jazdy do przodu.

Skrêtny tylny bêben (opcja)
Przekrêciæ prze³¹cznik (9) w pozycjê odblokowan¹ w
celu uaktywnienia mo¿liwo�ci sterowania tylnym bêb-
nem. Za pomoc¹ joysticka (37) mo¿na skrêcaæ tylny
bêben.

25     21

15

37
40

Rys. 21 Tablica przyrz¹dów
9. Blokada skrêtu tylnego bêbna

12. Temperatura oleju hydraulicznego
13. Temperatura oleju silnikowego

12     13

9

UWAGA

UWAGA

UWAGA

UWAGA

Ostrze¿enie

Ostrze¿enie
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W³¹czanie i wy³¹czanie wibracji nastêpuje przez
naci�niêcie przycisku (41) umieszczonego na koñcu
d�wigni kierunku jazdy. Wibracje nale¿y wy³¹czaæ
przed zatrzymaniem walca.

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

Przy zagêszczaniu cienkich warstw (do ok. 50 mm
grubo�ci) najlepsze wyniki daje kombinacja niskiej
amplitudy i wysokiej czêstotliwo�ci.

JAZDA/WIBRACJE

Prze³¹cznikiem (24) mo¿na zmieniaæ amplitudê i
czêstotliwo�æ wibracji. Przekrêcenie w lewo powoduje
w³aczenie niskiej amplitudy/wysokiej czêstotliwo�ci
wibracji, a w prawo - wysokiej amplitudy i niskiej
czêstotlowo�ci.

Zmiana amplitudy nie mo¿e byæ dokonywana
przy w³¹czonej wibracji. Przed zmian¹ ampli-
tudy nale¿y wy³¹czyæ wibracjê i odczekaæ, a¿
ca³kowicie zaniknie.

Prze³¹cznikiem (22) mo¿na w³¹czaæ wibracje na obu
bêbnach lub tylko na bêbnie tylnym albo przednim. W
pozycji �rodkowej wibruj¹ oba bêbny, przekrêcenie w
lewo w³¹cza wibracjê tylnego bêbna, w prawo - przed-
niego. (Dotyczy CC 222, CC 232 i CC 322)

Rys. 22 Tablica przyrz¹dów
26. Wibracje rêczne/automatyczne

Prze³¹cznikiem (26) wybraæ rêczne w³¹czanie i wy³¹-
czanie wibracji.

W ustawieniu rêcznym operator ka¿dorazowo w³¹cza i
wy³¹cza wibracje przez naci�niêcie przycisku (41) na
d�wigni kierunku jazdy.

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

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

26

24     22

41

Rys. 24 Tablica przyrz¹dów
22. Wibracje, bêben przedni/tylny
24. Prze³¹cznik amplitudy

Rys. 23 Konsola operatora
41. Wy³¹cznik wibracji

Wibracje rêczne/automatyczne

Amplituda/czêstotliwo�æ
� zmiana

Wibracja rêczna � w³¹czanie

Ostrze¿enie

Ostrze¿enie
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OBS£UGA WYPOSA¯ENIA DODATKOWEGO

Obcinanie krawêdzi

Je�li przy pracuj¹cym silniku prze³¹cznik (20) zostanie
przekrêcony w kierunku przeciwnym do ruchu wska-
zówek zegara, obcinarka bêdzie opuszczona i doci�-
niêta do pod³o¿a za pomoc¹ si³ownika hydraulicznego.
Podniesienie narzêdzia dokonuje siê przez przekrêce-
nie prze³¹cznika (20) w przeciwnym kierunku.
Uk³ad hydrauliczny chroniony jest przed przeci¹¿eniem
poprzed zawór nadmiarowy.

Aby zapobiec oklejaniu narzêdzia obcinarki asfaltem
operator u¿ywa oddzielnego uk³adu zraszania.
W³aczanie tego uk³adu nastêpuje przez przekrêcenie w
prawo prze³¹cznika (19). Woda do zraszania jest po-
bierana z przedniego zbiornika - tak jak do zraszania
przedniego bêbna.

Operator ma do wyboru dwa narzêdzia: obcinarkê lub
prasê do krawêdzi. Na rysunku obok u¿ywana jest
obcinarka (2). Mo¿e byæ ³atwo wymieniona na prasê do
krawêdzi (1) po odkrêceniu �rub mocuj¹cych (3).

20 19

Rys. 25 Sterowanie obcinarki
19. Zraszanie, obcinarka
20. Obcinarka, góra/dó³

Rys. 26 Wymiana narzêdzia
1. Prasa do krawêdzi
2. Obcinarka
3. �ruba mocuj¹ca

2
31
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HAMOWANIE

Normalne hamowanie wykonuje siê przy pomocy
d�wigni kierunku jazdy. Hydrostatyczny uk³ad napêdo-
wy powoduje wyhamowanie walca, gdy d�wignia jest
przesuwana w kierunku pozycji neutralnej.
Dodatkowo, ka¿dy silnik napêdowy jest wyposa¿ony w
hamulec 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 (38),
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 (41) w celu wy³¹czenia wibracji.

Aby zatrzymaæ walec, przesun¹æ d�wigniê kierunku
jazdy (40) do pozycji neutralnej, a¿ do zatrzymania
walca.

Na pochy³o�ci zawsze wciskaæ przycisk hamulca
postojowego (38), nawet przy krótkich postojach.

Prze³¹czyæ d�wigniê obrotów (36) 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.

Rys. 29 Tablica przyrz¹dów
1. Prze³¹cznik rozrusznika

27-35. Kontrolki

38

38  41  40

1 27-35

Hamowanie awaryjne

Rys. 27 Konsola operatora
38. Przycisk hamulca awaryjnego/

postojowego

Rys. 28 Konsola operatora
38. Przycisk hamulca awaryjnego/

postojowego
40. D�wignia kierunku jazdy
41. Wy³¹cznik wibracji

Wy³¹czanie

UWAGA

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

Rys. 30 Klinowanie bêbnów
1. Klin

Rys. 31 Komora silnika
1. Wy³¹cznik akumulatora

1

1 1

UWAGA

UWAGA

Ostrze¿enie

PARKOWANIE
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PODNOSZENIE

Rys. 34 Przegub odblokowany
2. Bolec
3. Blokada
4. Gniazdo

Blokowanie przegubu

Masa: patrz tabliczka znamionowa

Podnoszenie walca

Odblokowanie przegubu

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

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

Wyci¹gn¹æ doln¹ zawleczkê (1) zabezpieczon¹ link¹,
wyci¹gn¹æ bolec (2), równie¿ zabezpieczony link¹.

Przestawiæ blokadê (3) ustawiaj¹c j¹ dok³adnie nad
otworem gniazda (4) znajduj¹cego siê na tylnej ramie
maszyny.

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

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. 33 Walec przygotowany do podnoszenia
1. Tabliczka znamionowa

1

1

2

3 2 4

4   3

Rys. 32 Przegub zablokowany
1. Zawleczka
2. Bolec
3. Blokada
4. Gniazdo

Pamiêtaæ o odblokowaniu przegubu przed
powtórnym u¿yciem walca.

Przestawiæ blokadê (3) nad otwór w gnie�dzie (4)
znajduj¹cym siê na przedniej ramie maszyny i zablo-
kowaæ go bolcem (2). Zabezpieczyæ bolec zawleczk¹.

UWAGA

UWAGA

UWAGA

Ostrze¿enie

Ostrze¿enie
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Zaklinowaæ bêbny, aby zabezpieczyæ walec
przed toczeniem siê po hydraulicznym
odblokowaniu hamulców.

Najpierw otworzyæ oba zawory holowania, jak opisano
w alternatywie 1 powy¿ej.
Pompa zwalniaj¹ca hamulce znajduje siê za prawymi
drwiami komory silnika.
Upewniæ siê, ¿e zawór (1) jest wci�niêty. Poruszaæ
d�wigni¹ pompy (2) a¿ do odblokowania hamulców.
W celu przywrócenia uk³adu hamulcowego do pracy
poci¹gn¹æ zawór (1) i przytrzymaæ go w tej pozycji
przez kilka sekund.

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

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

Wykrêciæ trzy za�lepki (1).

W ka¿dy otwór wkrêciæ srubê imbusow¹ na g³êboko�æ
ok. jednego obrotu. Wkrêcaæ wszystkie �ruby równo-
miernie, aby nie doprowadziæ do zaklinowania cylindra
hamulcowego. Kontynuowaæ wkrêcanie �rub, kolejno
po 1 obrocie ka¿da, a¿ do oporu.

Powy¿sza procedura musi byæ przeprowadzona na
obu bêbnach, lub na wszystkich po³ówkach bêbnów w
CC 232.

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 bêbny
dla zabezpieczenia walca przed prze-
mieszczaniem.

Otworzyæ prawe drzwi komory silnika w celu uzyskania
dostêpu do pompy jazdy.

Przekrêciæ oba zawory holowania (1) (�rodkowa na-
krêtka) trzy obroty w lewo przytrzymuj¹c jednocze�nie
zawór wielofunkcyjny (2) (dolna nakrêtka) na swoim
miejscu. Zawory znajduj¹ siê po lewej stronie pompy
jazdy.

W³¹czyæ silnik na wolnych obrotach.

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

HOLOWANIE

1    2

2

1

1

Alternatywa 1 (CC 222/232/322)
Holowanie na krótkie dystanse
przy pracuj¹cym silniku

Rys. 36 Silnik napêdu bêbna
1. Za�lepki (3 szt.)

Holowanie walców kombi

Rys. 37 Pompa zwalniaj¹ca hamulce
1. Zawór
2. D�wignia
3. Pompa

Rys. 35 Pompa jazdy
1. Zawór holowania
2. Zawór wielofunkcyjny

2

1
3

Alternatywa 2 (CC 222/232/322)
Holowanie na krótkie dystanse
przy wy³¹czonym silniku

CC 232

CC 222

1

UWAGA

UWAGA

UWAGA
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HOLOWANIE

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. Maksymalna si³a
ci¹gn¹ca wynosi 130 kN.

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

Rys. 38 Holowanie

Walec mo¿e byæ wyposazony w oczko holownicze.
Oczko holownicze jest przeznaczone do holowania
obiektów o masie nie przekraczaj¹cej 4,000 kg. Oczko
holownicze nie jest przeznaczone do holowania/opusz-
czania.

Rys. 39 Oczko holownicze

Oczko holownicze

UWAGA

Ostrze¿enie

Ostrze¿enie
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Walec przygotowany do transportu
Zablokowaæ przegub przed podnoszeniem
i przewo¿eniem. Postêpowaæ zgodnie z
instrukcjami w odpowiednim rozdziale.

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

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

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

Pamiêtaæ o odblokowaniu przegubu przed
ponownym uruchomieniem walca.

3 1 2 2 1 3

Rys. 40 Przewo¿enie walca
1. Klin
2. Klocek
3. Pas mocuj¹cy

PRZEWO¯ENIE

Sk³adana rura wydechowa
(opcja)

Walec mo¿e byæ wyposa¿ony w sk³adan¹ rurê wyde-
chow¹.

Przed przyst¹pieniem do sk³adania rury
wydechowej upewniæ siê, ¿e nie jest
gor¹ca. Istnieje ryzyko poparzenia.

Podczas nieuwa¿nego sk³adania i podno-
szenia rury wydechowej istnieje niebez-
pieczeñstwo przytrza�niêcia palców!

Rys. 41 Sk³adana rura wydechowa

UWAGA

UWAGA

UWAGA

Ostrze¿enie
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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 wibracje rêczne/automatyczne w pozycji O.

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

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

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

9. Wyci¹gn¹æ przycisk hamulca awaryjnego/postojowego.

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

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

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

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

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

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

16. Podnoszenie: - Patrz: Instrukcja Obs³ugi.

17. Holowanie: - Patrz: Instrukcja Obs³ugi.

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

UWAGA

UWAGA

UWAGA

UWAGA
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