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V Prefaţă
Instrucţiuni de exploatare originale

Pentru a exploata utilajul în siguranţă sunt necesare cunoştinţe, care sunt expuse în
instrucţiuni de exploatare. Informaţiile sunt reprezentate pe scurt şi în mod sistematic.
Capitolele figurează în ordine alfabetică. Fiecare capitol începe cu pagina 1.
Identificatoarele paginilor constau din litera de capitol şi din numărul paginii.
Exemplu: Pagina B 2 reprezintă pagina a doua a capitolului B.

În aceste instrucţiuni de exploatare sunt documentate diferite opţiuni. În timpul
operării şi al efectuării lucrărilor de întreţinere curentă aveţi grijă să aplicaţi descrierea
corespunzătoare opţiunii existente.

În scopul dezvoltării tehnice ulterioare, producătorul îşi rezervă dreptul ca, alături de
respectarea caracteristicilor esenţiale ale tipului de utilaj prezentat, să aducă
modificări fără ca acestea să fie actualizate în instrucţiunile de exploatare predate. 

Dynapac GmbH
Wardenburg

Ammerländer Strasse 93
D-26203 Wardenburg / Germany
Telefon: +49 / (0)4407 / 972-0
Fax: +49 / (0)4407 / 972-228
www.dynapac.com
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1 Indicaţii generale de securitate 

1.1 Legi, directive, prescripţii de prevenire a accidentelor

A Legislaţia locală, directivele şi prescripţiile de prevenire a accidentelor aflate în
vigoare, se vor respecta sistematic, chiar dacă acestea nu sunt menţionate explicit. 
Pentru respectarea prescripţiilor şi a măsurilor rezultate de aici, răspunzător este
chiar utilizatorul!

A Următoarele indicaţii de avertizare, semne de interdicţie şi semne de obligativitate
atrag atenţia asupra pericolelor pentru persoane, maşini şi mediu, cauzate de
riscurile reziduale în exploatarea utilajului. 

A Nerespectarea acestor indicaţii, interdicţii şi obligativităţi poate avea ca urmare
vătămări care pun în pericol viaţa! 

A Se va acorda atenţie suplimentar publicaţiei Dynapac cu titlul „Directivele de utilizare
a repartizoarelor-finisoare de drumuri conform destinaţiei şi în mod regulamentar”!
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1.2 Semne de securitate, cuvinte-semnal

Cuvintele-semnal „Pericol”, „Avertizare”, „Precauţie”, „Indicaţie” sunt amplasate în
indicaţiile de securitate pe un câmp de titlu cu fundal colorat. Ele urmează o anumită
ierarhie şi indică, în combinaţie cu simbolul de avertizare, gravitatea pericolului,
respectiv tipul indicaţiei.

„Pericol” !

Pericol de vătămări ale persoanelor.
Indicaţie asupra unui pericol iminent direct, care are ca urmare un accident mortal
sau vătămări grave, dacă nu sunt întreprinse măsurile corespunzătoare.

„Avertizare” !

Indicaţie asupra unui pericol posibil, care poate avea ca
urmare un accident mortal sau vătămări grave, dacă nu sunt întreprinse măsurile
corespunzătoare.

„Precauţie” !

Indicaţie asupra unui pericol posibil, care are ca urmare
vătămări de gravitate medie sau minore, dacă nu sunt întreprinse măsurile
corespunzătoare

„Indicaţie” !

Indicaţie aspra unui dezavantaj, adică pot surveni stări sau
urmări, dacă nu sunt întreprinse măsurile corespunzătoare.

1.3 Alte indicaţii în completare

Alte indicaţii şi explicaţiile importante sunt marcate de următoarele pictograme:

f Se află înaintea indicaţiilor de securitate pe care trebuie respectate pentru evitarea
periclitării oamenilor.

m Se află înaintea indicaţilor care trebuie respectate pentru evitarea daunelor materiale.

A Se află înaintea indicaţiilor şi explicaţiilor.

PERICOL

AVERTIZARE

PRECAUŢIE

INDICAŢIE
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1.4 Simboluri de avertizare

Avertizare asupra unor locuri periculoase sau pericole!
Nerespectarea indicaţiilor de avertizare poate avea ca urmare
vătămări care pun în pericol viaţa!

Avertizare asupra pericolului de atragere între angrenaje!

m În această zonă de lucru/ la aceste elemente există pericolul de
atragere între angrenaje, din cauza elementelor rotative sau
de transport!
Desfăşuraţi activităţile numai cu elementele deconectate!

Avertizare împotriva tensiunii electrice periculoase!

m Lucrările de întreţinere curentă şi de reparaţie la instalaţia electrică
a grinzii finisoare sunt permise numai electricienilor de specialitate

Avertizare asupra sarcinilor suspendate!

m Nu staţionaţi niciodată sub sarcini suspendate!

Avertizare - pericol de strivire!

m Prin acţionarea anumitor componente, executarea de funcţii sau
mişcări ale utilajului apare pericol de strivire. 
Aveţi în vedere în permanenţă ca nicio persoană să nu se afle în
zona periculoasă! 

Avertizare asupra pericolului de accidentare a mâinilor!

Avertizare asupra suprafeţelor fierbinţi sau lichidelor fierbinţi!
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Avertizare asupra pericolului de cădere!

Avertizare asupra pericolelor provocate de baterii!

Avertizare asupra substanţelor vătămătoare pentru sănătate 
sau iritante!

Avertizare asupra substanţelor inflamabile!

Avertizare asupra buteliilor de gaz!
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1.5 Semn de interdicţie

Deschiderea / intrare / intervenţia / evacuarea / configurarea pe
parcursul funcţionării sau în timp ce motorul de acţionare
funcţionează sunt interzise!

Nu porniţi motorul/sistemul de acţionare!
Lucrările de întreţinere curentă şi de revizie sunt permise numai
când motorul Diesel este oprit! 

Stropirea cu apă interzisă!

Ştergerea cu apă interzisă!

Întreţinerea curentă prin mijloace proprii interzisă!
Lucrările de întreţinere curentă sunt permise numai specialiştilor
calificaţi!

A Luaţi legătura cu departamentul de service de la Dynapac

Focul, sursele deschise de lumină şi fumatul interzise!

Nu comutaţi!
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1.6 Echipament de protecţie

A Prescripţiile în vigoare pe plan local pot impune purtarea diferitelor mijloace
de protecţie! 
Acordaţi atenţie acestor prescripţii!

Purtaţi ochelari de protecţie pentru protecţia 
ochilor dumneavoastră!

Purtaţi o cască de protecţie adecvată!

Pentru protecţia auzului dumneavoastră, purtaţi căşti antiacustice
adecvate!

Pentru protecţia mâinilor dumneavoastră, purtaţi mănuşi de
protecţie adecvate!

Pentru protecţia picioarelor dumneavoastră, purtaţi încălţăminte
de siguranţă!

Purtaţi întotdeauna îmbrăcăminte de lucru strânsă pe corp!
Purtaţi o vestă reflectorizantă pentru a fi observat la timp!

Dacă aerul din mediu este contaminat, purtaţi un aparat de protecţie
a respiraţiei!
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1.7 Protecţia mediului 

A Legislaţia locală, directivele şi prescripţiile aflate în vigoare privind valorificarea şi
înlăturarea corectă deşeurilor se vor respecta sistematic, chiar dacă acestea nu sunt
menţionate explicit. 
În cursul lucrărilor de curăţare, de întreţinere curentă şi de reparaţii nu este permis ca
substanţele care periclitează apele, cum sunt:

- Lubrifianţi (uleiuri, unsori)
- Ulei hidraulic
- Carburant Diesel
- Agent de răcire
- Lichide de curăţare

să ajungă în sol sau în canalizare!

Substanţele trebuie captate în recipiente adecvate, depozitate,
transportate şi depuse în conformitate cu prescripţiile la centrele de
eliminarea a deşeurilor!

Substanţă periculoasă pentru mediu!

1.8 Protecţia contra incendiilor

A Prescripţiile în vigoare pe plan local pot impune prezenţa pe utilaj a unor mijloace
extinctoare adecvate! 
Acordaţi atenţie acestor prescripţii! 

Extinctor!
(dotarea opţională)
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1.9 Alte indicaţii

m Respectaţi documentaţia producătorului, documentaţia
suplimentară!

A De ex. manualul de întreţinere curentă al producătorului motorului

m Descrierea/ reprezentarea aplicabilă în cazul dotării cu încălzire
cu gaz!

m Descrierea/ reprezentarea aplicabilă în cazul dotării cu
încălzire electrică!

t Marchează echipamentul de serie.

o Marchează dotările suplimentare.
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2 Marcajul CE şi declaraţia de conformitate 

(valabil pentru utilajele comercializate în CE/CEE) 

Acest utilaj dispune de un marcaj CE. Acest marcaj confirmă că utilajul îndeplineşte
cerinţele fundamentale de sănătate şi de siguranţă conform directivei privind
echipamentele tehnice 2006/42/CE, precum şi toate celelalte prescripţii. Pachetul de
livrare al utilajului conţine o declaraţie de conformitate în care sunt specificate
prescripţiile şi completările în vigoare, precum şi normele armonizate şi alte dispoziţii
în vigoare.

3 Condiţii de garanţie pentru produs

A Pachetul de livrare al utilajului conţine condiţiile de garanţie pentru produs. 
Condiţiile în vigoare sunt specificate complet acolo.

Drepturile de garanţie pentru produs îşi pierd valabilitatea dacă

- În caz de disfuncţionalităţi apar pagube cauzate de utilizarea abuzivă şi operare
improprie.

- Sunt realizate reparaţii sau manipulări de către persoane care nu sunt nici
împuternicite, nici instruite în acest scop.

- Sunt utilizate accesorii sau piese de schimb care constituie cauza pagubelor şi
pentru care Dynapac nu a acordat avizare.
V 10



4 Riscuri reziduale

Acestea sunt riscuri remanente chiar şi în cazurile în care sunt întreprinse toate
măsurile şi acţiunile de securitate posibile care ajută la minimizarea pericolelor
(riscurilor) sau la aducerea către zero a probabilităţii de apariţie şi a gradului
de amploare. 

Riscuri reziduale sub formă de

- Pericol de moarte sau de vătămare pentru persoane la utilaj
- Pericol de poluare a mediului de către utilaj
- Prejudicii materiale, precum şi limitări de performanţe şi de funcţionalităţi

la utilaj
- Prejudicii materiale în zona de exploatare a utilajului

apar prin:

- Utilizarea incorectă sau improprie a utilajului
- Defectarea sau lipsa dispozitivelor de protecţie
- Folosirea utilajului de către personal neşcolarizat şi neinstruit
- Defectarea sau deteriorarea de componente
- Transportul impropriu al utilajului
- Executarea improprie a întreţinerii curente sau reparaţiilor
- Ieşirea de substanţe consumabile 
- Emisii sonore şi vibraţii
- Folosirea unor substanţe consumabile inadmisibile

Riscurile reziduale pot fi evitate prin respectarea şi punerea în practică
a următoarelor prevederi:

- Indicaţii de avertizare la utilaj
- Indicaţii de avertizare şi instrucţiuni în manualul de siguranţă pentru repartizorul-

finisor de drumuri şi în manualul de exploatare al repartizorului-finisor de drumuri
- Instrucţiuni de exploatare ale administratorului utilajului
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5 Modalităţi de utilizare eronate previzibile şi rezonabilă

Orice modalitate de utilizare eronată previzibilă şi rezonabilă a utilajului este abuzivă.
În caz de utilizare eronată, garanţia legală de la producător îşi pierde valabilitatea;
responsabilitatea aparţine exclusiv administratorului.

Modalităţile de utilizare eronate şi rezonabile ale utilajului sunt:

- Prezenţa în zona periculoasă a utilajului
- Transportarea de persoane
- Părăsirea postului de operare în timpul funcţionării utilajului
- Înlăturarea dispozitivelor de protecţie sau de siguranţă
- Punerea în funcţiune şi utilizarea utilajului în afara postului de operare.
- Exploatarea utilajului cu pasarela grinzii finisoare rabatată în sus
- Nerespectarea prescripţiilor de întreţinere curentă
- Executarea neglijentă sau incorectă a lucrărilor de întreţinere curentă sau

de reparaţii
- Stropirea utilajului cu curăţătoare de înaltă presiune
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A Utilizarea conform destinaţiei
A Publicaţia Dynapac cu titlul „Directivele de utilizare a repartizoarelor-finisoare de

drumuri conform destinaţiei şi în mod regulamentar” face parte din volumul de livrare
al utilajului. Directivele sunt parte componentă a instrucţiunilor de exploatare şi
trebuie neapărat respectate. Prescrierile naţionale sunt valabile fără nici o restricţie.

Maşina pentru construcţii de drumuri descrisă în aceste instrucţiuni de exploatare
este un repartizor-finisor de drumuri, care este adecvat pentru punerea în operă strat
cu strat a mixturilor, betonului cilindrat, respectiv betonului slab, pietrişului pentru
terasamente de cale ferată şi mixturilor minerale nelegate pentru substraturi de pavaj.
Utilizarea, operarea şi întreţinerea curentă trebuie să se realizeze conform indicaţiilor
din aceste instrucţiuni de exploatare. Un alt gen de utilizare este neconform cu
destinaţia şi poate duce la vătămări ale persoanelor sau la deteriorări ale
repartizorului-finisor de drumuri sau ale altor bunuri materiale.

Orice utilizare în afara destinaţiei descrise mai sus este considerată abuzivă şi este
interzisă explicit prin prevederea de faţă! În special la exploatarea pe terenuri
înclinate, respectiv în aplicaţii speciale de lucru (depozite de reziduuri, baraje de
acumulare) se va lua legătura neapărat cu producătorul.

Obligaţiile administratorului: Administrator în sensul acestor instrucţiuni de
exploatare este orice persoană fizică sau juridică ce utilizează repartizorul-finisor de
drumuri în scop personal sau în cadrul unei sarcini de lucru. În cazuri speciale (cum
ar fi leasingul, închirierea), administratorul este acea persoană care, conform
convenţiilor existente în contractul dintre proprietarul repartizorului-finisor de drumuri
şi utilizatorul acestuia, trebuie să exercite obligaţiile de exploatare amintite.
Administratorul trebuie să asigure condiţiile ca repartizorul-finisor de drumuri să fie
utilizat numai conform destinaţiei şi să fie evitat orice pericol pentru sănătatea şi viaţa
utilizatorului sau terţilor. Totodată, se va acorda atenţie respectării prescripţiilor de
prevenire a accidentelor, diferitelor reglementări tehnice de siguranţă, precum şi
directivelor de exploatare, de întreţinere curentă şi de întreţinere generală.
Administratorul trebuie să asigure condiţiile ca toţi utilizatorii să citească şi să
înţeleagă în prealabil aceste instrucţiuni de exploatare.

Ataşarea accesoriilor: Repartizorul-finisor de drumuri poate fi exploatat numai cu
grinda finisoare de punere în operă avizată de producător. Ataşarea sau încorporarea
de dispozitive suplimentare cu care se intervine în funcţiile repartizorului-finisor de
drumuri sau care completează funcţiile acestuia sunt permise numai cu aprobarea
scrisă a producătorului. După caz, se va obţine aprobarea autorităţilor locale.
Aprobarea autorităţilor însă nu înlocuieşte aprobarea producătorului.
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B Descrierea grinzii finisoare
1 Descrierea exploatării

Grinda finisoare de punere în operă V240V-(E) / V240TV-(E) funcţionează în com-
binaţie cu un repartizor-finisor de drumuri:

Grinda finisoare este utilizată pentru punerea în operă strat cu strat a următoarelor
materiale:
- Mixtură bituminoasă,
- Beton cilindrat, respectiv beton slab,
- Pietriş pentru terasamente de cale ferată,
- Mixturi minerale nelegate pentru substraturi de pavaj

A Grinda finisoare extensibilă hidraulic este prevăzută pentru punerea în operă cu lăţimi
de lucru variabile.

Pentru specificaţiile tehnice ale grinzii finisoare, a se vedea paragraful „Date tehnice”.
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2 Ansambluri

Elemente de compactare şi vibrare: Cuţitele de compactor convergente strâns în
zona centrală (O) împiedică formarea unei cusături de îmbinare pe centru. 
Prin vibrarea suplimentară, compactarea şi structura sunt îmbunătăţite încă o dată.
Compactorul (O) şi sistemul de vibrare pot fi cuplate independent unul de altul şi cu
turaţie reglabilă. 
Reglarea progresivă a turaţiei asigură în permanenţă rezultate optime ale compactării
în condiţiile diferenţelor de material şi grosime de punere în operă. 

Grinda finisoare de bază şi părţile extensibile: Părţile de grindă finisoare care pot
fi extinse hidraulic din partea centrală („grinda finisoare de bază”) extind lăţimea de
lucru a grinzii finisoare printr-o simplă apăsare pe buton.
Un sistem de ghidare laborios asigură aici o stabilitate ridicată.
La părţile extensibile se pot regla simplu şi rapid unghiul şi înălţimea faţă de grinda
finisoare de bază. 

A Aceste reglaje, reglajele de bază ale grinzii finisoare faţă de repartizorul-finisor şi
repoziţionarea profilului de acoperiş sunt descrise în capitolul E „Reglajul pregătitor
şi reechiparea”. 

Componente de utilare: Datorită componentelor de utilare simplu de instalat se
poate mări lăţimea de lucru. 

Tablele limitatoare: Tablele limitatoare laterale servesc la împiedicarea revărsării
mixturii spre exterior.
Sunt disponibile opţional următoarele componente:

- Papuci de reducţie
- Formator de muchii
- Table limitatoare cu încălzire
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Încălzirea grinzii finisoare: Sunt disponibile opţional două sisteme diferite
de încălzire:

Încălzirea cu gaz: Structura consacrată în practică şi manevrarea fără probleme
sunt avantajele sistemului de încălzire cu flacără, alimentat cu propan gazos.
Prin sistemul electronic de monitorizare a temperaturii şi flăcării sunt asiguraţi timpi
scurţi de încălzire şi temperaturi constante.
Ghidajele pentru aer către cuţitele compactorului şi tablele laterale asigură
o valorificare eficientă a căldurii.

Încălzirea electrică: Structura consacrată în practică şi manevrarea fără probleme,
precum şi cel mai ridicat nivel de uşurinţă în activităţile de servisare datorită
exploatării fără necesar de întreţinere sunt avantajele sistemului de încălzire electrică
al grinzii finisoare. 
Datorită diferitelor secţiuni de încălzire sub forma unor bare de încălzire monitorizate
şi reglate separat unele de altele, dispuse avantajos în plăcile de bază şi cuţitele
compactorului de la fiecare secţiune a grinzii finisoare, se asigură timpi de încălzire
scurţi, temperaturi constante, precum şi un nivel eficient de utilizare a căldurii.
Dacă la grinda finisoare sunt montate componente de utilare, trebuie instalată doar o
singură şi conexiune cu fişă, cu montare simplă, a cablului de alimentare şi de
comandă spre partea învecinată a grinzii finisoare. 

A Cele două tipuri de încălzire şi operarea cu acestea sunt descrise în capitolele
următoare din aceste instrucţiuni de exploatare.
Diferitelor descrieri şi imagini le sunt alocate simboluri:

- Descrierea/ reprezentarea în cazul dotării cu încălzire cu gaz

- Descrierea/ reprezentarea în cazul dotării cu încălzire electrică
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3 Datele tehnice 

3.1 Dimensiuni

A Pentru extensia pe lăţime a grinzii finisoare, a se vedea capitolul „Reglajul pregătitor
şi reechiparea”.

3.2 Greutăţi

V240TV / 
V240TV-(E)

V240V /
V240V-(E)

Lăţimea de bază 1,20 1,20 m

Lăţimea de lucru:
Min. cu 2 papuci de reducţie
Extensibilă hidraulic până la

0,30 
2,40 

0,30 
2,40 m 

Adâncimea plăcilor de bază:
Grinda finisoare de bază
Părţile extensibile

220
220

282
282 mm

V240TV / 
V240TV-(E)

V240V /
V240V-(E)

Grinda finisoare de bază cu părţile 
extensibile 0,94 0,83 t

Suplimentar:
Table limitatoare
Pe fiecare componentă 

de utilare 350 mm

70 70 kg
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3.3 Particularităţi de reglare/de echipare

3.4 Sistem de compactare

Profil de acoperiş:
- Domeniu de reglare -1,5 %... +3 %
- Mecanism de repoziţionare cu clichet prin lanţ

Corecţie pe înălţime/unghiulară 
a părţilor extensibile Sisteme separate

Sistemul de lubrifiere: Puncte de lubrifiere individuale

Sistem cu compactor Compactor cu bătaie verticală

Cursa compactorului max. 3,5 mm

Frecvenţa compactorului 0 ... 1500 1/min
(reglabilă progresiv) (0 ... 25 Hz)

Sistemul de vibrare (opţiune) 0 ... 3000 1/min
(reglabil progresiv) (0 ... 50 Hz)
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3.5 Instalaţia de încălzire cu gaz V240TV

Carburant (gaz lichefiat) Propan gazos

Tip de arzător Arzător tubular

Sistemul de comandă al încălzirii
(cutia de distribuţie de la grinda finisoare)

Aprindere electronică,
Sistem de monitorizare 
a temperaturii,
Sistem de monitorizare a flăcării,

Butelii de gaz 
- Cantitate de umplere pe fiecare butelie
- Masa brută pe fiecare butelie

1 bucăţi
70 l
33 kg

Presiunea de lucru 
(după reductorul de presiune) aprox. 1,5 bar
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3.6 Încălzirea electrică V240TV-(E) 

3.7 Încălzirea electrică V240V-(E) 

Tip de încălzire

Încălzire electrică cu bare 
de încălzire în plăcile de 
bază şi în cuţitele 
compactorului

Numărul barelor de încălzire
- Pe fiecare placă de bază
- Pe fiecare cuţit al compactorului

1
1

Buc
Buc

Puterea de încălzire:
- Grinda finisoare de bază - placa de bază
- Grinda finisoare de bază - 

cuţitul compactorului
- Partea extensibilă - placa de bază
- Partea extensibilă - cuţitul compactorului
- Componenta de utilare 350 mm - 

placa de bază
- Componenta de utilare 350 mm - 

cuţitul compactorului

975
450
975
450
600
250

Waţi

Exemple pentru puterea totală a sistemului 
de încălzire al grinzii finisoare:
- Lăţimea de lucru 2,4 m 
- Lăţimea de lucru 3,1 m 

5700
7400

Waţi

Tip de încălzire

Încălzire electrică cu bare 
de încălzire în plăcile de 
bază şi în cuţitele 
compactorului

Numărul barelor de încălzire
- Pe fiecare placă de bază 1 Buc

Puterea de încălzire:
- Grinda finisoare de bază - placa de bază
- Partea extensibilă - placa de bază
- Componenta de utilare 350 mm - 

placa de bază

975
975
600

Waţi

Exemple pentru puterea totală a sistemului 
de încălzire al grinzii finisoare:
- Lăţimea de lucru 2,4 m 
- Lăţimea de lucru 3,1 m 

3900
5100

Waţi
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4 Locuri de marcare şi plăcuţe de fabricaţie

Pericol cauzat de lipsa sau înţelegerea eronată 
a plăcuţelor de pe utilaj
Dacă plăcuţele de pe utilaj lipsesc sau sunt înţelese greşit, 
apare pericol de vătămare!
- Nu înlăturaţi nicio plăcuţă de avertizare sau indicatoare 

de pe utilaj.
- Plăcuţele de avertizare sau indicatoare trebuie să fie 

înlocuite imediat dacă sunt deteriorate sau dacă 
se pierd.

- Familiarizaţi-vă cu semnificaţia şi cu poziţia plăcuţelor 
de avertizare sau indicatoare.

- Acordaţi atenţie tuturor indicaţiilor suplimentare din 
aceste instrucţiuni şi din manualul de siguranţă.

PRECAUŢIE
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4.1 .Plăcuţe de avertizare

4.2 Semn de obligativitate, semn de interdicţie, semn de avertizare

Nr. Pictogramă Semnificaţie

1

- Avertizare - Pericol de strivire!
Locurile de strivire pot provoca 
vătămări dintre cele mai grave, 
până la accidente mortale! 
Păstraţi o distanţă de siguranţă faţă 
de zona periculoasă!

2

- Avertizare - Suprafeţe fierbinţi - Pericol 
de provocare a arsurilor!
Suprafeţele fierbinţi pot provoca 
vătămări dintre cele mai grave! 
Ţineţi mâinile la o distanţă sigură faţă 
de zona periculoasă! Folosiţi 
îmbrăcăminte de protecţie sau 
echipament de protecţie!

Nr. Pictogramă Semnificaţie

3
**

- Avertizare împotriva tensiunii electrice periculoase!

f Deschiderea, verificarea şi înlocuirea componen-
telor marcate cu acest simbol este permisă numai
electricienilor de specialitate!
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4.3 Alte indicaţii de avertizare şi de operare

* Numai la dotarea „încălzire cu gaz”
** Numai la dotarea „încălzire electrică”

Nr. Pictogramă Semnificaţie

5
**

- Atenţie! 
Pericol provocat de tensiunea electrică 
periculoasă. Personalul utilajului trebuie 
să verifice zilnic sistemul de monitorizare 
a izolaţiei, înainte de punerea în funcţiune 
a utilajului! Ignorarea rutinei zilnice poate 
duce la vătămări dintre cele mai grave, 
până la accidente mortale.
Acordaţi atenţie indicaţiilor din manualul 
de exploatare

6
*

- Indicaţii de securitate pentru instalaţia 
de gaz!
Pericol cauzat de operarea improprie. 
Personalul utilajului trebuie să citească şi 
să înţeleagă în prealabil indicaţiile de 
securitate, înainte de punerea în 
funcţiune a utilajului! Ignorarea indicaţiilor 
de securitate poate duce la vătămări 
dintre cele mai grave, până la 
accidente mortale.
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4.4 Plăcuţa de fabricaţie a grinzii finisoare (7)

Poz. Denumire

1 Tipul grinzii finisoare

2 Masa maximă în regim de exploatare a grinzii finisoare

3 Numărul grinzii finisoare

4 An de fabricaţie

5 Producător

1

2

4

3

5
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C Transportul
1 Dispoziţii de securitate referitoare la transport

m În cazul pregătirii necorespunzătoare a repartizorului-finisor şi a grinzii finisoare şi în
cazul efectuării transportului în mod necorespunzător, există pericolul producerii
de accidente! 

Strângeţi grinda finisoare până la lăţimea de bază şi toate componentele de utilare
eventual montate. 

Detaşaţi toate piesele libere şi proeminente (tablele limitatoare, telecomenzile etc.).
În cazul transporturilor cu aprobare specială, asiguraţi aceste componente! 

Toate piesele care nu sunt legate fix de grinda finisoare trebuie depuse în lăzile
destinate acestui scop.

După transport montaţi din nou, în conformitate cu prescripţiile, toate dispozitivele de
protecţie îndepărtate.
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2 Încărcarea/descărcarea grinzii finisoare demontate

A Pentru încărcarea/descărcarea şi transportul grinzii finisoare ataşate la repartizorul-
finisor, a se vedea instrucţiunile de exploatare ale repartizorului-finisor. 

Grinda finisoare trebuie să fie strânsă până la lăţimea de bază. Piesele proeminente
sau libere, precum şi buteliile de gaz de la sistemul de încălzire a grinzii finisoare (O)
trebuie să fie demontate, racordurile hidraulice şi electrice trebuie să fie desprinse. 

f Ţineţi cont de capacitatea portantă a stivuitorului cu furcă, respectiv a macaralei şi
a mijloacelor de ridicare ale macaralei (lanţuri, cabluri, cârlige etc.)! 

A Masele şi dimensiunile grinzii finisoare sunt prezentate în capitolul B, paragraful
„Date tehnice”. 

2.1 Încărcarea/descărcarea cu macaraua

Pericol provocat de sarcinile suspendate

Macaraua şi/ sau utilajul ridicat se pot răsturna la ridicare şi 
pot provoca vătămări grave, până la accidente mortale!
- Ridicarea utilajului este permisă numai din punctele de 

ridicare marcate.
- Acordaţi atenţie masei în regim de exploatare a utilajului.
- Nu intraţi în zona periculoasă.
- Folosiţi numai mijloace de ridicare cu o capacitate 

portantă suficientă.
- Nu lăsaţi nicio încărcătură sau piese libere pe utilaj.
- Acordaţi atenţie tuturor indicaţiilor suplimentare din 

aceste instrucţiuni şi din manualul de siguranţă.

AVERTIZARE
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Acroşaţi cârligele în punctele de susţinere prevăzute (1, 2). 

m Dacă grinda finisoare nu este ataşată orizontal, sunt posibile scurgeri de ulei
şi unsoare.
Pericol de poluare a mediului! 

2.2 Încărcarea/descărcarea cu stivuitorul

m Aveţi în vedere în permanenţă că centrul de greutate al grinzii finisoare sau al lăzii cu
accesorii poate fi excentric. 

f La încărcarea/descărcarea cu stivuitorul există pericolul de răsturnare a sarcinii sau de
cădere a pieselor. Nu staţionaţi în zona periculoasă! 

1
2
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D Operarea
1 Indicaţii de securitate

f În caz de operare improprie cu grinda finisoare sau cu sistemul de încălzire a grinzii
finisoare, este posibilă periclitarea persoanelor. 

- Asiguraţi ca toate apărătorile şi dispozitivele de protecţie există şi sunt asigurate
în mod corespunzător! 

- Defecţiunile descoperite trebuie înlăturate imediat! În cazul deficienţelor nu este
permisă utilizarea utilajului! 

- În timpul lucrului, asiguraţi-vă întotdeauna că nimeni nu este periclitat! 
- Nu permiteţi persoanelor staţionarea pe grinda finisoare dacă aceasta se află

în mişcare! 
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Pericol cauzat de operarea improprie

Operarea improprie cu utilajele poate avea ca urmare 
vătămări grave, până la accidente mortale!

- Utilizarea utilajului este permisă numai în scopul prevăzut 
şi numai în conformitate cu destinaţia sa.

- Exploatarea utilajului este permisă numai 
personalului instruit.

- Operatorii utilajului trebuie să se familiarizeze cu conţinutul 
instrucţiunilor de exploatare.

- Evitaţi mişcările bruşte ale utilajului.
- Nu depăşiţi unghiul admisibil de pantă ascendentă 
şi de înclinare.

- Ţineţi închise capotele şi învelişurile pe 
parcursul funcţionării.

- Acordaţi atenţie tuturor indicaţiilor suplimentare din aceste 
instrucţiuni şi din manualul de siguranţă.

Pericol de tragere între angrenaje, cauzat de piesele 
rotative sau de transport ale utilajului
Piesele rotative sau de transport ale utilajului pot cauza 
vătămări grave, până la accidente mortale!

- Nu intraţi în zona periculoasă.
- Nu interveniţi între piesele rotative sau de transport.
- Purtaţi numai îmbrăcăminte strânsă pe corp.
- Acordaţi atenţie plăcuţelor de avertizare şi indicatoare 

de pe utilaj.
- În cursul lucrărilor de întreţinere curentă opriţi motorul şi 

scoateţi cheia de contact.
- Acordaţi atenţie tuturor indicaţiilor suplimentare din aceste 

instrucţiuni şi din manualul de siguranţă.

PERICOL

AVERTIZARE
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Pericol de strivire cauzat de piesele mobile ale utilajului

Piesele mobile ale utilajului pot cauza vătămări grave, 
până la accidente mortale!

- Prezenţa în zona periculoasă pe parcursul funcţionării 
este interzisă!

- Nu interveniţi în zona periculoasă.
- Acordaţi atenţie plăcuţelor de avertizare şi indicatoare de 

pe utilaj.
- Acordaţi atenţie tuturor indicaţiilor suplimentare din aceste 

instrucţiuni şi din manualul de siguranţă.

Suprafeţe fierbinţi!

Suprafeţele, inclusiv cele din spatele pieselor de înveliş, 
precum şi gazele de combustie de la motor sau de la 
sistemul de încălzire a grinzii finisoare pot deveni foarte 
fierbinţi şi pot cauza vătămări!
- Purtaţi echipamentul dumneavoastră personal 

de protecţie.
- Nu atingeţi piesele fierbinţi ale utilajului.
- Executaţi lucrările de întreţinere curentă şi de întreţinere 

generală numai cu utilajul răcit.
- Acordaţi atenţie tuturor indicaţiilor suplimentare din 

aceste instrucţiuni şi din manualul de siguranţă.

AVERTIZARE

PRECAUŢIE
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2 Operarea cu grinda finisoare

A Pentru funcţiile generale ale repartizor-
ului-finisor şi ale grinzii finisoare, care nu
se referă în mod special la această
grindă finisoare, a se vedea instruc-
ţiunile de exploatare pentru repartizorul-
finisor. 

2.1 Ieşirea/retragerea grinzii finisoare

Pentru a extinde, respectiv retracta păr-
ţile extensibile reglabile hidraulic: 

- Acţionaţi comutatorul (1) de la tele-
comenzile din dreapta şi stânga de pe
grinda finisoare (opţional la pupitrul
de operare al repartizorului-finisor).

- Instalaţia intermitentă de avertizare de
la grinda finisoare (la telecomenzi) se
aprinde intermitent. 

m La extinderea şi retractarea părţilor
extensibile apare pericol de strivire. 
Nu este permisă prezenţa niciunei
persoane în zona periculoasă! 

- La părţile extensibile există câte un
o scală (2), pe care se poate citi
lărgimea de extindere. 

2

1
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2.2 Reglarea compactorului (O)

Funcţia compactorului se activează şi
dezactivează cu comutatorul (3) de la
pupitrul de operare al repartizorului-
finisor (a se vedea instrucţiunile de
exploatarea a repartizorului-finisor). 

Frecvenţa compactorului (numărul de
curse pe minut) se reglează de la regu-
latorul de turaţie pentru compactor (5). 

Domeniu de reglare: 
0 – 1500 min-1 = 
0 – 25 curse pe secundă 

Reglarea vibrării

Funcţia de vibrare se activează şi
dezactivează cu comutatorul (4) de la
pupitrul de operare al repartizorului-
finisor (a se vedea instrucţiunile de
exploatarea a repartizorului-finisor).

Frecvenţa de vibrare este reglată cu
regulatorul de turaţie pentru sistemul de
vibrare (6). 

Domeniu de reglare: 
0 – 3000 min-1 = 
0 – 60 curse pe secundă

3 4

5

6
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3 Operarea cu instalaţia de încălzire cu gaz cu sistem de monitorizare a flăcării

Pericol cauzat de instalaţia de gaz

Activităţile de operare şi de întreţinere curentă la instalaţia 
de gaz desfăşurate impropriu pot cauza vătămări grave, 
până la accidente mortale!
- Transportaţi buteliile de gaz pline şi pe cele goale 

numai cu capacele de protecţie, pentru a proteja 
robinetele acestora.

- Asiguraţi buteliile de gaz cu ajutorul centurilor pe 
repartizorul-finisor de drumuri, pentru a evita rotirea, 
răsturnarea şi căderea acestora.

- Înainte de punerea în funcţiune a instalaţiei de încălzire, 
verificaţi ca pe întreaga zonă de încălzire să nu 
existe conducte de gaz neetanşe. Înlocuiţi imediat 
furtunurile deteriorate.

- Când instalaţia de gaz nu este utilizată, închideţi 
robinetele principale şi supapele buteliilor.

- În cazul curselor de transport, transportaţi buteliile de 
gaz de pe repartizorul-finisor de drumuri într-un alt 
autovehicul, respectând prescripţiile privind securitatea.

- Dispuneţi executarea verificării anuale 
de către un expert.

- Acordaţi atenţie tuturor indicaţiilor suplimentare din 
aceste instrucţiuni şi din manualul de siguranţă.

AVERTIZARE
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3.1 Operarea cu unitatea de comandă şi de monitorizare

1311

1210

17

14

15
16
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Poz. Denumire Scurtă descriere

10 Indicator de 
defecţiune - Indicator de defecţiune partea centrală stânga, roşu

11 Indicator de 
defecţiune - Indicator de defecţiune partea extensibilă stânga, roşu

12 Indicator de 
defecţiune - Indicator de defecţiune partea centrală dreapta, roşu

13 Indicator de 
defecţiune - Indicator de defecţiune partea extensibilă dreapta, roşu

14 Indicaţie

- Indică temperatura REALĂ la sistemul de încălzire al
grinzii finisoare.

- Indică mesajele de stare ale sistemului de încălzire al
grinzii finisoare.

A La corecţia temperaturii este afişată pentru câteva
secunde temperatura NOMINALĂ, înainte ca indicaţia
să sară înapoi pe temperatura REALĂ. 

15 Tasta „Plus”

- Prin apăsarea tastei este ridicată 
temperatura NOMINALĂ.

A Reglarea temperaturii se realizează 
în domeniul 20 - 180°C

16 Tasta „Minus”

- Prin apăsarea tastei este redusă 
temperatura NOMINALĂ.

A Reglarea temperaturii se realizează 
în domeniul 20 - 180°C

17 Tasta „PORNIT/
OPRIT”

- Pentru conectarea şi deconectarea 
sistemului de încălzire al grinzii finisoare.
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3.2 Schema circuitului de gaz

Poz. Denumire

20 Butelii de gaz

21 Supapele buteliilor

22 Reductor de presiune cu manometru

23 Siguranţele împotriva ruperii furtunurilor

24 Arzător cu flacără

25 Supape electromagnetice

Gaslauf_EB51.bmp

202221

23

24 24

25 25
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3.3 Generalităţi privind instalaţia de încălzire cu gaz

Încălzirea grinzii finisoare funcţionează
cu propan gazos (gaz lichefiat). Butelia
de gaz se află pe repartizorul-finisor. 

A Sistemul de comandă al încălzirii se află
pe repartizorul-finisor. 

Înainte de punerea în funcţiune a siste-
mului de încălzire se vor avea în vedere
următoarele puncte:

- Butelia de gaz trebuie să stea în toate
cazurile pe locul prevăzut special de
pe repartizorul-finisor şi să fie asigu-
rată cu chinga din pachetul de livrare.
Butelia se va fixa astfel încât o rotire
în jurul axelor longitudinale proprii să
fie exclusă, inclusiv în timpul explo-
atării repartizorului-finisor.

- Exploatarea instalaţiei cu gaz lichefiat
este interzisă fără siguranţa împotriva
ruperii furtunurilor (26). De aseme-
nea, este necesar neapărat montajul
supapei de reducere a presiunii înain-
te de fiecare punere în funcţiune.

- Nu este permis ca presiunea gazului să scadă sub 1,0 bari. Pericol de apariţie
a detonaţiilor în arzător!

- Trebuie să se verifice la toate furtunurile de gaz înainte de folosire dacă există
deteriorări vizibile pe exterior şi, în cazul unor deficienţe vizibile, acestea să fie
înlocuite cu furtunuri noi.

f La manevrarea buteliilor de gaz şi pe parcursul lucrărilor la instalaţia de încălzire cu
gaz există pericol de incendiu şi de explozie.
Nu fumaţi! Nu utilizaţi foc deschis!

Gasflas.tif
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3.4 Racordarea şi verificarea etanşeităţii

Sistemul conductelor de gaz de la grinda
finisoare de bază şi părţile extensibile
este montat fix. Racordarea buteliei
de gaz:

- Deşurubaţi căpăcelul de protecţie de
deasupra supapei buteliei.

- Verificaţi dacă supapa de închidere
rapidă este închisă.

- Verificaţi dacă supapa buteliei (27)
este închisă corect.
Montaţi furtunul de gaz cu reductor de
presiune şi siguranţa împotriva ruperii
furtunului (26) la butelie.

A Indicaţie:
Racordurile de gaz au întotdeauna filet pe stânga!

m Acordaţi atenţie etanşeităţii sistemului conductelor de gaz.

Gasflas.tif
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3.5 Punerea în funcţiune 
şi controlul încălzirii

Instalaţia de încălzire cu gaz funcţio-
nează cu o butelie de gaz.

- Verificaţi dacă este conectat comuta-
torul principal al bateriei.

- Deschideţi supapa buteliei (27).
Prin apăsare pe siguranţa împotriva
ruperii furtunurilor (26) deblocaţi
supapa de siguranţă.

- Deschideţi supapa de închidere 
rapidă.

 

A Pentru a asigura o fază de aprindere şi
de încălzire fără defecţiuni, trebuie să se respecte ordinea următoare:

- 1. Depuneţi grinda finisoare pe sol
- 2. Retractaţi complet cilindrii de nivelare ai repartizorului-finisor
- 3. Porniţi aprinderea la grinda finisoare şi lăsaţi-o să se încălzească puţin în

această poziţie
- 4. Imediat ce există suficientă putere termică, grinda finisoare poate fi ridicată

Proces de aprindere

- Conectaţi unitatea de control cu tas-
ta (17), ca urmare
- supapele electromagnetice de blo-

care pentru alimentarea cu gaz spre
arzătoare sunt deschise; 

- sistemul electronic de aprindere
este activat, gazul este aprins au-
tomat cu bujiile şi este controlat de
sistemul de monitorizare a flăcării.

Gasflas.tif
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3.6 Funcţia sistemului de monitorizare a flăcării

Poz. Denumire

10 Indicator de defecţiune partea centrală stânga, roşu

11 Indicator de defecţiune partea extensibilă stânga, roşu

12 Indicator de defecţiune partea centrală dreapta, roşu

13 Indicator de defecţiune partea extensibilă dreapta, roşu

30 Casete ale aprinderii pe fiecare dintre corpurile grinzii finisoare

31 Lampa roşie de control de pe caseta aprinderii în corpul respectiv 
al grinzii finisoare

32 Lampa galbenă de control de pe caseta aprinderii în corpul respectiv 
al grinzii finisoare

31 3230

1311

1210
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Blocul electronic monitorizează prin senzori de temperatură şi prin sistemul de
monitorizare a flăcării funcţionarea încălzirii cu gaz. Dacă în interval de 7 secunde
după conectare nu există o flacără stabilă la arzătorul de aprindere, blocul electronic
trece pe starea de defecţiune. Alimentarea cu gaz este întreruptă şi se aprind lămpile
roşii de control de la caseta aprinderii şi din tabloul de comandă.

A În cazul unei defecţiuni pe parcursul fazei de conectare, procesul de pornire poate fi
repetat de până la trei ori. Dacă defecţiunea apare şi după a treia pornire, se va
remedia cauza defecţiunii înainte de o nouă încercare de aprindere.

Dacă forma flăcării este corectă grinda finisoare se va încălzi până când senzorii de
temperatură din fiecare corp al grinzii finisoare întrerup procesul de încălzire. Pe
parcursul fazei de încălzire, lămpile galbene de control de pe casetele aprinderii (32)
semnalizează formarea fără defecţiuni a unei flăcări la arzătoare.

În caz de defecţiune, lămpile roşii de control (10, 11, 12, 13) din unitatea de control
şi lămpile roşii de control de pe casetele aprinderii (31) semnalizează faptul că la
arzătoare nu s-a format o flacără fără defecţiuni.

m Lămpile de control sunt importante pentru funcţionarea fără defecţiuni a sistemului de
aprindere. De aceea, înlocuiţi imediat lămpile defecte!

3.7 Defecţiuni

Dacă arzătoarele nu se pot aprinde sau dacă se sting din nou, pot exista diverse
cauze pentru aceasta:

- Presiunea gazului nu este suficientă
- Supapa buteliei sau supapele de închidere rapidă nu sunt deschise
- Duze murdărite
- Filtru murdărit
D 14



3.8 Oprirea încălzirii

După finalul lucrului, respectiv dacă sis-
temul de încălzire nu mai este necesar:

- Deconectaţi unitatea de control cu
tasta (17).

- Închideţi supapa de închidere rapidă
şi supapa buteliei (27).

m Dacă aceste supape nu sunt închise,
apare pericol de incendiu şi de explozie
din cauza eventualului gaz nears care
scapă în exterior!
Pe parcursul pauzelor de lucru şi după
terminarea lucrului închideţi supapele!

3.9 Schimbarea buteliei de gaz

- Verificaţi dacă supapa de închidere
rapidă şi supapa buteliei (27)
sunt închise.

- Deşurubaţi furtunurile de gaz.
- Înşurubaţi căpăcelul de protecţie

pentru supapa buteliei pe butelia
de gaz.

- Înşurubaţi reductorul de presiune pe
suportul existent.

f Buteliile de gaz pline, respectiv care nu
sunt complet golite se află sub presiune.
De aceea, se va avea în vedere ca
buteliile cu capacele de protecţie ale
supapelor înlăturate să fie ferite de
şocuri puternice (în special în zona
supapelor sau chiar la supape)!

- Racordaţi noua butelie de gaz (a se vedea paragraful 3.4 ”Racordarea şi verifi-
carea etanşeităţii”).

17
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4 Încălzirea electrică

Pericol de electrocutare

Atingerea directă sau indirectă a pieselor aflate sub 
tensiune poate cauza vătămări!
- Nu înlăturaţi niciun înveliş de protecţie.
- Nu stropiţi niciodată cu apă componentele electrice 

sau electronice.
- Lucrările de întreţinere generală la instalaţia 

electrică sunt permise numai personalului 
de specialitate şcolarizat.

- Verificaţi zilnic, conform instrucţiunilor, sistemul de 
monitorizare a izolaţiei, în cazul încălzirii electrice 
a grinzii finisoare.

- Acordaţi atenţie tuturor indicaţiilor suplimentare din 
aceste instrucţiuni şi din manualul de siguranţă.

PRECAUŢIE
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5.0 Operarea cu încălzirea electrică
5.1 Caseta de distribuţie a instalaţiei de încălzire 

A Dispunerea elementelor individuale poate să varieze minor!

Poz. Denumire

1 Tasta Reset pentru sistemul de monitorizare a izolaţiei

2 Tasta de verificare pentru sistemul de monitorizare a izolaţiei şi lampa de 
semnalizare pentru defecte în izolaţie

3 Lampa de control pentru generator

4 Lampa de control pentru regimul de încălzire

1

2

4

3
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5.2 Generalităţi privind instalaţia de încălzire

Instalaţia electrică de încălzire este ali-
mentată printr-un generator de la bordul
repartizorului-finisor, care este reglat
complet automat în funcţie de necesar.
Rezistenţele de încălzire sub forma unor
bare de încălzire asigură un transfer
direct al temperaturii şi o repartizare uni-
formă a căldurii.
Fiecare parte a grinzii finisoare este
încălzită de două bare de încălzire. Câte
o bară de încălzire se află pe placa de
bază şi cuţitul compactorului.
Afişarea temperaturii şi reglarea tempe-
raturii se realizează printr-o unitate de
control din pupitrul de operare al
repartizorului-finisor. 
Deoarece lucrul cu combustibili (gaz,
carburant Diesel) nu mai este necesar şi
are loc o monitorizare a izolaţiei, este
asigurat cel mai înalt grad de protecţie a
persoanelor.
D 18



5.3 Releul de control al izolaţiei

O verificare a funcţionării măsurii de protecţie prin monitorizarea izolaţiei trebuie să
fie efectuată zilnic, înainte de începerea lucrului.

A În această etapă se verifică numai funcţionarea releului de izolaţie, nu dacă la sec-
ţiunile de încălzire sau la consumatori există un defect în izolaţie.

- Porniţi motorul de acţionare a repartizorului-finisor.
- Puneţi pe PORNIT instalaţia de încălzire cu butonul (1).
- Acţionaţi tasta de verificare (2). 
- Lampa de semnalizare integrată în tasta de verificare semnalizează „Defect

în izolaţie”
- Acţionaţi tasta Reset (3) cel puţin 3 secunde, pentru a şterge defectul simulat. 
- Lampa de semnalizare se stinge

f Dacă verificarea a fost efectuată cu succes, puteţi lucra cu grinda finisoare şi pot
fi utilizaţi consumatorii externi.

1

1

3
2
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Dacă lampa de semnalizare „Defect în izolaţie” semnalează o defecţiune încă înainte
de a apăsa tasta de verificare sau dacă la simulare nu este indicat niciun defect, nu
se poate lucra cu grinda finisoare sau cu mijloacele de producţie externe racordate.

f Grinda finisoare şi mijloacele de producţie trebuie să fie verificate, respectiv
reparate de un specialist electrician. Numai după aceea se poate lucra din nou
cu grinda finisoare şi cu mijloacele de producţie.

f Pericol prin tensiune electrică

f În cazul nerespectării măsurilor şi a prescripţiilor privind
securitatea, sistemul de încălzire electrică a grinzii finisoare
poate deveni sursă cu pericol de electrocutare.
Pericol de moarte!
Lucrările de întreţinere curentă şi de reparaţie la instalaţia electrică a grinzii
finisoare sunt permise numai electricienilor de specialitate.
D 20



Defect în izolaţie

A Dacă apare un defect în izolaţie pe parcursul funcţionării şi lampa de semnalizare
indică un defect în izolaţie, se poate proceda după cum urmează:

- Puneţi comutatoarele tuturor mijloacelor de producţie externe şi sistemul de încăl-
zire pe OPRIT şi acţionaţi tasta Reset cel puţin 3 secunde, pentru a şterge eroarea.

- Dacă lampa de semnalizare nu se stinge, există o defecţiune la generator.

f Continuarea lucrului nu este permisă!

- Dacă lampa de semnalizare se stinge, comutatoarele sistemului de încălzire şi
mijloacele de producţie externe pot fi puse din nou succesiv pe PORNIT, până
când apare un nou mesaj şi deconectarea.

- Mijlocul de producţie care este determinat ca defectuos se va înlătura, respectiv
cuplarea sa nu mai este permisă şi tasta Reset trebuie acţionată cel puţin
3 secunde, pentru a şterge eroarea.

A Exploatarea poate fi continuată, fireşte fără mijlocul de producţie defectuos.

A Generatorul sau consumatorul electric localizat ca defectuos
trebuie să fie verificat, respectiv reparat de un specialist
electrician. Numai după aceea se poate lucra din nou cu grinda
finisoare, respectiv cu mijloacele de producţie.
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5.4 Punerea în funcţiune 
şi controlul încălzirii

A Pentru a atinge temperatura necesară,
încălzirea trebuie să fie conectată cu
aprox. 15 - 20 minute înainte de înce-
perea punerii în operă.

- Porniţi motorul de acţionare al re-
partizorului-finisor.

- Puneţi pe PORNIT instalaţia de în-
călzire cu butonul (1). 

Sistemul de încălzire va fi activat şi
presa de încălzire începe.
Pe parcursul procesului de încălzire, se
aprinde lampa de control (2) a sistemului
de încălzire. 
Când temperatura setată este atinsă,
lampa de control se stinge.

Dacă pe parcursul regimului de punere
în operă are lor postîncălzire, acest lucru
est afişat prin intermediul lămpii de
control (2).

1

2
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5.5 Operarea cu unitatea de comandă şi de monitorizare

Poz. Denumire Scurtă descriere

10 Indicaţie

- Indică temperatura REALĂ la sistemul de încălzire al
grinzii finisoare.

- Indică mesajele de stare ale sistemului de încălzire al
grinzii finisoare.

A La corecţia temperaturii este afişată pentru câteva
secunde temperatura NOMINALĂ, înainte ca indicaţia
să sară înapoi pe temperatura REALĂ. 

11 Tasta „Plus”

- Prin apăsarea tastei este ridicată temperatura
NOMINALĂ.

A Reglarea temperaturii se realizează 
în domeniul 20 - 180°C

12 Tasta „Minus”

- Prin apăsarea tastei este redusă temperatura
NOMINALĂ.

A Reglarea temperaturii se realizează 
în domeniul 20 - 180°C

13 Tasta „PORNIT/
OPRIT”

- Pentru conectarea şi deconectarea sistemului de
încălzire al grinzii finisoare.

14 fără funcţie

13

10

11
12

14
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5.6 Oprirea încălzirii

După finalul lucrului, respectiv dacă sis-
temul de încălzire nu mai este necesar:

- Deconectaţi sistemul de încălzire
cu tasta (13).

13
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E Reglajul pregătitor şi reechiparea
1 Indicaţii de securitate

f Punerea involuntară în mişcare a repartizorului-finisor poate pune în pericol persoa-
nele care lucrează la grinda finisoare. 
Dacă nu este descris altfel, efectuaţi lucrările numai când motorul repartizorului-
finisor este oprit! 
Asiguraţi-vă că repartizorul-finisor este asigurat împotriva punerii în mişcare. 

f Grinda finisoare ridicată poate coborî dacă siguranţa mecanică pentru transportul
grinzii finisoare de pe repartizorul-finisor nu este aplicată. 
Executaţi lucrările numai dacă grinda finisoare este asigurată mecanic! 

f La racordarea sau decuplarea furtunurilor hidraulice şi la lucrări la instalaţia
hidraulică, lichidul hidraulic fierbinte poate ţâşni cu presiune înaltă afară. 
Opriţi motorul şi depresurizaţi instalaţia hidraulică! Protejaţi ochii! 

Montaţi întotdeauna componentele de utilare şi de transformare constructivă în
conformitate cu prescripţiile. În caz de incertitudine, solicitaţi informaţii la producător! 

Înaintea repunerii în funcţiune remontaţi regulamentar toate dispozitivele de protecţie
îndepărtate. 

La toate lucrările pasarela trebuie să ajungă pentru întreaga lăţime a grinzii finisoare. 
Pasarela rabatabilă poate fi rabatată în sus numai în următoarele condiţii: 
- La punerea în operă aproape de un zid sau de un obstacol asemănător. 
- La transport pe trailer. 
E 1



Pericol cauzat de modificări aduse utilajului

Modificările constructive la utilaj duc la anularea permisului 
de funcţionare şi pot avea ca urmare vătămări grave, până 
la accidente mortale!
- Utilizaţi numai piese de schimb originale 
şi accesorii avizate.

- După lucrările de întreţinere curentă şi de reparaţii, 
dispozitivele de protecţie şi de siguranţă eventual 
demontate trebuie să fie montate din nou complet.

- Acordaţi atenţie tuturor indicaţiilor suplimentare din 
aceste instrucţiuni şi din manualul de siguranţă.

Pericol cauzat de uleiul hidraulic

Uleiul hidraulic care scapă cu presiune ridicată poate 
provoca vătămări grave, până la accidente mortale!
- Lucrările la instalaţia hidraulică sunt permise numai 

personalului cu pregătire la nivel de expert!
- Furtunurile hidraulice se vor schimba imediat în cazul 

formării de fisuri sau al penetrării cu umezeală.
- Depresurizaţi instalaţia hidraulică.
- Coborâţi grinda finisoare şi deschideţi bena.
- Înaintea lucrărilor de întreţinere curentă opriţi motorul şi 

scoateţi cheia de contact.
- Asiguraţi utilajul împotriva reconectării.
- În caz de vătămări, prezentaţi-vă imediat la un medic.
- Acordaţi atenţie tuturor indicaţiilor suplimentare din 

aceste instrucţiuni şi din manualul de siguranţă.

PERICOL

AVERTIZARE
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Suprafeţe fierbinţi!

Suprafeţele, inclusiv cele din spatele pieselor de înveliş, 
precum şi gazele de combustie de la motor sau de la 
sistemul de încălzire a grinzii finisoare pot deveni foarte 
fierbinţi şi pot cauza vătămări!
- Purtaţi echipamentul dumneavoastră personal 

de protecţie.
- Nu atingeţi piesele fierbinţi ale utilajului.
- Executaţi lucrările de întreţinere curentă şi de întreţinere 

generală numai cu utilajul răcit.
- Acordaţi atenţie tuturor indicaţiilor suplimentare din 

aceste instrucţiuni şi din manualul de siguranţă.

Pericol provocat de sarcinile grele

Piesele utilajului aflate în mişcare de coborâre 
pot provoca vătămări!
- Când utilajul este parcat, la întreţinerea curentă şi la 

transport închideţi cele două jumătăţi ale benei şi cuplaţi 
siguranţa de transport aferentă a benei.

- Când utilajul este parcat, la întreţinerea curentă şi la 
transport ridicaţi grinda finisoare şi cuplaţi siguranţa de 
transport aferentă a grinzii finisoare.

- Blocaţi în conformitate cu prescripţiile capotele şi piesele 
de învelişuri deschise.

- Acordaţi atenţie tuturor indicaţiilor suplimentare din 
aceste instrucţiuni şi din manualul de siguranţă.

PRECAUŢIE

PRECAUŢIE
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2 Montajul general

2.1 Montarea tablelor limitatoare

Scuturile laterale se montează numai
când toate celelalte utilări şi ajustări la
grinda finisoare sunt încheiate. 

- Duceţi conul (1) aflat la scutul lateral în
orificiul aferent (2) al corpului grinzii
finisoare.

- Asiguraţi conul la partea interioară a
corpului grinzii finisoare cu materialul
de montaj aferent (3) împotriva
alunecării în afară. 

Tablă limitatoare de tip A:

- Introduceţi ghidajele de manivelă (4)
şi (5) pe bolţurile aferente de la corpul
grinzii finisoare şi asiguraţi-le cu fişe
cu arc.

Tablă limitatoare de tip B:

- Montaţi tabla limitatoare cu bolţul (6)
pe corpul grinzii finisoare.

1
2

3

4
5

6
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3 Extensia pe lăţime a grinzii finisoare

A Pe fiecare parte se poate monta o componentă de utilare cu lăţimea de 350mm! 

A Înainte de a putea ataşa componentele de utilare, trebuie să fie parcurşi următorii
paşi de lucru: 

3.1 Demontarea tablelor limitatoare

- Demontaţi piesele de montaj (bolţuri/
fişe cu arc) ale tablelor limitatoare
(a se vedea paragraful 2.1).

- Demontaţi materialul de fixare (1) de
pe partea interioară a corpului grinzii
finisoare.

- Desprindeţi tabla limitatoare de la cor-
pul grinzii finisoare.

1
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3.2 Pregătirea componentelor de utilare

Dacă grinda finisoare este echipată cu un compactor, înainte de montajul compo-
nentei de utilare pentru sistemul de acţionare al compactorului trebuie să fie montat
arborele compactorului. În acest scop sunt necesari paşii următori: 

3.3 Demontarea ghidului de protecţie din
tablă al compactorului: 

- Desfaceţi cele două piuliţe (1) ale ba-
relor de tracţiune câteva rotaţii.

- Demontaţi cele două şuruburi de
fixare (2) ale ghidului de protecţie din
tablă al compactorului.

- Detaşaţi ghidul de protecţie din tablă
al compactorului (3).

3.4 Montajul arborelui de acţionare 
al compactorului

- Introduceţi arborele (4) în degajarea
aferentă (5) a corpului grinzii finisoare.

- Glisaţi cele două piese ale cuplajului
de antrenare (6) una spre cealaltă, cu
steaua din plastic introdusă.

3.5 Montarea ghidului de protecţie din
tablă al compactorului

- Introduceţi şinele aflate pe partea inte-
rioară a ghidului de protecţie din tab-
lă (3) în canelurile (7) ale barelor de
strângere.

- Montaţi cele două şuruburi de fixare (2) ale ghidului de protecţie din tablă al
compactorului.

- Strângeţi cele două piuliţe (1) ale barelor de tracţiune până la opritor. În acest fel,
ghidul de protecţie din tablă este tras de pe compactor.

A Componenta de utilare este acum pregătită pentru montaj la partea extensibilă.

Leitblech_340.wmf
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3.6 Montarea componentelor de utilare

m Suprafeţele de înşurubare trebuie să fie curate şi, dacă grinda finisoare era deja în
activitate, să nu aibă eventuale resturi de bitum. 
Acest lucru este valabil în special pentru suprafeţele de impact ale plăcilor de bază. 

- Duceţi componenta de utilare şi
partea extensibilă una spre cealaltă
pe o suprafaţă de aşezare plană. Aici
arborele de acţionare al compactorului
trebuie să fie imobilizat.

- Glisaţi semicuplajele arborelui de ac-
ţionare cu steaua din plastic introdusă
prin orificiul aferent în corpul grinzii
finisoare al părţii extensibile şi aşezaţi-
l pe al doilea semicuplaj aflat acolo.

- Aşezaţi una lângă cealaltă compo-
nenta de utilare şi partea extensibilă.

- Strângeţi uşor şuruburile de fixare (1). 

- Reglarea înălţimii componentei 
de utilare:

- Desfaceţi contrapiuliţa (2).
- Reglaţi înălţimea corectă faţă de

partea extensibilă prin intermediul
şurubului de poziţionare (3).

- Strângeţi contrapiuliţa (2)
- Strângeţi ferm şuruburile de fixare (1)

3.7 Montaţi tabla limitatoare la compo-
nenta de utilare 

A vezi capitolul 2.1

Gas340.wmf/Anbau_340.jpg
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3.8 Racordurile de gaz ale sistemului de încălzire a grinzii finisoare

După montajul componentelor de utilare
trebuie să fie conectate furtunurile de
legătură corespunzătoare pentru arzăto-
arele componentelor de utilare cu sis-
temul de conducte al grinzii finisoare. 

- Trebuie să se verifice la toate furtu-
nurile înainte de folosire dacă există
deteriorări vizibile pe exterior şi, în
cazul unor deficienţe vizibile, acestea
să fie înlocuite cu furtunuri noi.

- Legăturile prin furtunuri sunt realizate
prin îmbinări filetate (1). 

f Pericol de incendiu şi de explozie! 
În cursul lucrărilor la instalaţia de încăl-
zire există pericol de incendiu şi de ex-
plozie. Nu fumaţi! Nu utilizaţi foc deschis! 

- După demontarea componentelor de utilare rămân furtunurile la fiecare dintre
componentele de utilare cu care sunt îmbinate filetat. 

3.9 Racordurile electrice ale sistemului de încălzire a grinzii finisoare

După montajul componentelor de
utilare, racordurile electrice corespunză-
toare de la sistemul de încălzire a grinzii
finisoare trebuie să fie conectate
între ele.

În fiecare parte a grinzii finisoare există
o casetă de distribuţie (1) la care sunt
deja realizate conexiunile cu fişă pentru
barele de încălzire în plăcile de bază (2)
şi (3), precum şi pentru bara de încălzire
în cuţitul compactorului (4).

f Trebuie să se verifice la toate cablurile
înainte de folosire dacă există deteriorări
vizibile pe exterior şi, în cazul unor
deficienţe vizibile, acestea să fie înlo-
cuite cu cabluri noi.

Pe partea superioară a casetei de distribuţie se află racordul (5) pentru cablurile de
alimentare şi de comandă spre partea învecinată a grinzii finisoare.

- Deschideţi lamela de siguranţă şi capacul de protecţie, introduceţi cablul între
componenta de utilare şi partea adiacentă grinzii finisoare şi fixaţi cu lamela
de siguranţă.

1
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4 Reglaje

4.1 Reglarea părţilor extensibile 

Dacă la un moment dat este necesară
postajustarea părţilor extensibile,
acest reglaj poate fi întreprins în timp ce
grinda finisoare este montată pe re-
partizorul-finisor. 

Reglajul de bază: 

- Desfaceţi şuruburile de fixare (1) şi
contrapiuliţele (3). 

- Repoziţionaţi şuruburile de ajus-
tare (2) şi (3a):

A Ridicarea părţii extensibile: Rotiţi spre
dreapta şuruburile de ajustare (2) şi rotiţi
spre stânga contrapiuliţa (3), respectiv
şurubul de ajustare (3a). 

m La toate şuruburile de ajustare trebuie
să fie reglată o înălţime egală! Numai în
acest fel se poate asigura o punere în
operă fără fâşii cu aspect diferit. 

A Părţile extensibile trebuie să fie reglate
cu 3-4 mm mai sus decât grinda
finisoare de bază!

- După reglaj: 
Strângeţi din nou ferm şuruburile de
fixare (1) şi contrapiuliţele (3). 

Reglajul fin, reglajul pe parcursul punerii în operă:

- Desfaceţi şuruburile de fixare (1), şurubul (4) şi piuliţa (4a). 
- Realizaţi reglajul fin prin răsucirea piuliţei de poziţionare (4b).
- Strângeţi şuruburile de fixare (1), precum şi şurubul (4) şi piuliţa (4a) pentru

asigurarea piuliţei de poziţionare.

1
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4.2 Reglarea înălţimii compactorului

Compactoarele au o cursă de 3,5 mm
care nu se poate modifica. 
În punctul mort inferior al cursei lor,
compactoarele trebuie să fie reglate
între –0,2 mm şi 0,0 mm (cota A).

Reglajul se realizează cu câte două
ştifturi filetate (1), la care sunt fixate con-
solele de lagăr ale arborelui
de acţionare: 

A Pentru reglaj, cuţitul compactorului tre-
buie să se afle în poziţia sa situată cel
mai jos:

- Desfaceţi contrapiuliţele (2).
- Realizaţi reglarea pe înălţime cu
ştifturile filetate (1).

- Verificaţi poziţia cuţitelor compac-
torului în raport cu plăcile de bază.
Corectaţi poziţia cu ştifturile fileta-
te (1), dacă este necesar.

- Strângeţi din nou ferm contrapiuliţele (2).

4.3 Reglarea ghidului de protecţie din
tablă al compactorului: 

Fiecare ghid de protecţie din tablă al
compactorului este tras cu două bare de
tracţiune (1) la cuţitul compactorului. 

Între ghidul de protecţie din tablă al
compactorului (4) şi cuţitul compacto-
rului (5) trebuie ca pe toată lăţimea să
existe un joc (a) de 0,1 - 0,3 mm

A Cota este reglată din fabricaţie. 

- Reglarea se realizează cu piuliţele din
faţă (2). În funcţie de sensul de co-
recţie, contrapiuliţele (3) trebuie să fie
desfăcute înainte de corecţie,
respectiv strânse din nou după aceea.
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4.4 Reglarea tablelor limitatoare (tipul A)

Tablele limitatoare sunt reglabile pe
înălţime şi unghiul lor de aşezare se po-
ate regla faţă de substrat. 

Pentru corecţia înălţimii:

- Rotiţi manivela (1), până când se ob-
ţine înălţimea dorită.

Reglarea unghiului de aşezare:

- Rotiţi manivela (2), până când se ob-
ţine înclinaţia dorită. 

A Suportul reglabil pe înălţime (3) serveşte la fixarea limitatorului de cursă al melcului. 

4.5 Reglarea tablelor limitatoare (tipul B)

Tablele limitatoare sunt reglabile pe înăl-
ţime şi unghiul lor de aşezare se poate
regla faţă de substrat. 

Pentru corecţia înălţimii:

- Rotiţi manivela (1), până când se ob-
ţine înălţimea dorită.

Reglarea unghiului de aşezare:

- Desfaceţi piuliţa-fluture (2), învârtiţi
roata manuală (3), până când se ob-
ţine înclinaţia dorită. 

A Suportul reglabil pe înălţime (4) serveşte la fixarea limitatorului de cursă al melcului. 
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4.6 Montarea formatorului de muchii

A Formatoarele de muchii sunt prevăzute
numai pentru montaj la tabla limitatoare
de tip A!

Montarea formatorului de muchii: 

- Demontaţi talpa standard (1) a tablei
limitatoare.

- Montaţi conform prescripţiilor forma
dorită de muchii (2) cu ajutorul
materialului de fixare la orificiile (2) ale
tablei limitatoare.

2
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4.7 Reglarea profilului de acoperiş

Grinda finisoare este echipată cu un ax,
prin repoziţionarea căruia se poate
ajusta pozitiv sau negativ profilul dorit de
acoperiş.

A Pentru domeniul de corecţie al profilului
de acoperiş, a se vedea capitolul B,
paragraful „Date tehnice”. 

- Reglaţi profilul de acoperiş cu ajutorul
clichetului instalat (1). 
Parcursul de repoziţionare este afişat
în procente pe scala (2). 

A Pentru corecţie în celălalt sens, trebuie
să fie întors ştiftul (3) de la clichet.

4.8 Reglarea unghiului de atac

În funcţie de cerinţă, unghiul de atac al
grinzii finisoare se poate mări sau
micşora.

- Reglaţi unghiul de atac prin interme-
diul clichetului (2) instalat la barele
superioare de ghidare (1). 
Parcursul de repoziţionare este afişat
pe scala (3). 

A Pentru corecţie în celălalt sens, trebuie
să fie întors ştiftul (4) de la clichet.

A Acordaţi atenţie reglajului uniform pe
ambele părţi ale grinzii finisoare!
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4.9 Corecţia unghiului de atac 
Partea de repoziţionare / 
partea centrală

Dacă este necesară o egalizare a un-
ghiului de atac de la partea de repo-
ziţionare spre partea centrală, se poate
realiza o corecţie.

Mărirea unghiului:

- Desfaceţi contrapiuliţele (1).
- Înşurubaţi şuruburile (2), până când

unghiul dorit este reglat.
- Strângeţi din nou contrapiuliţele.

Micşorare unghiului:

- Desfaceţi contrapiuliţele (1).
- Rotiţi spre înapoi şuruburile (2).
- Strângeţi din nou contrapiuliţele.
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F Întreţinerea curentă
1 Indicaţii de siguranţă pentru întreţinerea curentă

Pericol cauzat de întreţinerea curentă defectuoasă
a utilajului
Lucrările de întreţinere curentă şi de reparaţii 
executate impropriu pot cauza vătămări grave, 
până la accidente mortale!
- Dispuneţi executarea lucrărilor de întreţinere curentă
şi de reparaţii numai de către personalul de 
specialitate şcolarizat.

- Executaţi toate lucrările de întreţinere curentă, revizie şi 
curăţare numai cu motorul deconectat. Scoateţi cheia de 
contact şi întrerupătorul principal.

- Amplasaţi o plăcuţă cu inscripţia „Nu porniţi” pe utilaj.
- Executaţi zilnic verificarea vizuală şi 

controlul funcţionării.
- Executaţi toate lucrările de întreţinere curentă conform 

planului de întreţinere curentă.
- Dispuneţi executarea verificării anuale 

de către un expert.
- Înlăturaţi imediat toate erorile constatate.
- Puneţi utilajul în funcţiune numai când toate erorile 

constatate au fost înlăturate.
- Nerespectarea măsurilor prescrise de verificare 
şi de întreţinere curentă duce la anularea permisului 

- de funcţionare!
- Acordaţi atenţie tuturor indicaţiilor suplimentare din 

aceste instrucţiuni şi din manualul de siguranţă.

Pericol cauzat de modificări aduse utilajului

Modificările constructive la utilaj duc la anularea permisului 
de funcţionare şi pot avea ca urmare vătămări grave, până 
la accidente mortale!
- Utilizaţi numai piese de schimb originale 
şi accesorii avizate.

- După lucrările de întreţinere curentă şi de reparaţii, 
dispozitivele de protecţie şi de siguranţă eventual 
demontate trebuie să fie montate din nou complet.

- Acordaţi atenţie tuturor indicaţiilor suplimentare din 
aceste instrucţiuni şi din manualul de siguranţă.

PERICOL

PERICOL
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Suprafeţe fierbinţi!

Suprafeţele, inclusiv cele din spatele pieselor de înveliş, 
precum şi gazele de combustie de la motor sau de la 
sistemul de încălzire a grinzii finisoare pot deveni foarte 
fierbinţi şi pot cauza vătămări!
- Purtaţi echipamentul dumneavoastră personal 

de protecţie.
- Nu atingeţi piesele fierbinţi ale utilajului.
- Executaţi lucrările de întreţinere curentă şi de întreţinere 

generală numai cu utilajul răcit.
- Acordaţi atenţie tuturor indicaţiilor suplimentare din 

aceste instrucţiuni şi din manualul de siguranţă.

Pericol de electrocutare

Atingerea directă sau indirectă a pieselor aflate sub 
tensiune poate cauza vătămări!
- Nu înlăturaţi niciun înveliş de protecţie.
- Nu stropiţi niciodată cu apă componentele electrice 

sau electronice.
- Lucrările de întreţinere generală la instalaţia 

electrică sunt permise numai personalului 
de specialitate şcolarizat.

- Verificaţi zilnic, conform instrucţiunilor, sistemul 
de monitorizare a izolaţiei, în cazul încălzirii electrice 
a grinzii finisoare.

- Acordaţi atenţie tuturor indicaţiilor suplimentare din 
aceste instrucţiuni şi din manualul de siguranţă.

Pericol cauzat de uleiul hidraulic

Uleiul hidraulic care scapă cu presiune ridicată poate 
provoca vătămări grave, până la accidente mortale!
- Lucrările la instalaţia hidraulică sunt permise numai 

personalului cu pregătire la nivel de expert!
- Furtunurile hidraulice se vor schimba imediat în cazul 

formării de fisuri sau al penetrării cu umezeală.
- Depresurizaţi instalaţia hidraulică.
- Coborâţi grinda finisoare şi deschideţi bena.
- Înaintea lucrărilor de întreţinere curentă opriţi motorul şi 

scoateţi cheia de contact.
- Asiguraţi utilajul împotriva reconectării.
- În caz de vătămări, prezentaţi-vă imediat la un medic.
- Acordaţi atenţie tuturor indicaţiilor suplimentare din 

aceste instrucţiuni şi din manualul de siguranţă.

PRECAUŢIE

PRECAUŢIE

AVERTIZARE
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2 Intervalele de întreţinere curentă - aspecte generale pentru grinda finisoare

Interval Punct de întreţinere curentă Indicaţie
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q - Curăţare/ ungere cu ulei la ţevile 
de ghidaj

după 
încheierea 
lucrului

q - Golirea incintei compactorului după 
încheierea 
lucrului

q - Curăţarea tablei limitatoare după 
încheierea 
lucrului

q - Lubrifiere sistem de repoziţionare 
a profilului de acoperiş

q q - Ţevile de ghidaj - reglarea jocului
q - Ghidul de protecţie din tablă al 

compactorului - verificarea jocului
q - Ghidul de protecţie din tablă al 

compactorului - reglarea jocului
q - Furtunuri hidraulice -

Control vizual
q q - Furtunuri hidraulice -

Schimbare furtunuri
q - Dispuneţi verificarea grinzii 

finisoare de către un expert

Întreţinerea curentă      q
Întreţinere curentă în perioada de rodaj     g
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3 Intervalele de întreţinere curentă - instalaţia de gaz

Interval Punct de întreţinere curentă Indicaţie

10 50 10
0

25
0

50
0

10
00

 / 
an

ua
l

20
00

 / 
la

 fi
ec

ar
e 

2 
an

i
câ

nd
 e

st
e 

ne
ce

sa
r

q - Controlaţi bujiile
q q - Schimbaţi bujiile
q - Dispuneţi verificarea instalaţiei de 

gaz de către un expert

Întreţinerea curentă      q
Întreţinere curentă în perioada de rodaj     g
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4 Intervalele de întreţinere curentă - încălzirea electrică

A Toate datele referitoare la timpi sunt intervale de întreţinere curentă maxim
admisibile. În cazul condiţiilor de utilizare dificile, intervalele trebuie să fie
mai scurte! 

Pentru intervalele şi lucrările de întreţinere curentă la repartizorul-finisor, a se vedea
instrucţiunile de exploatare pentru repartizorul-finisor. 

Interval Punct de întreţinere curentă Indicaţie
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q - Verificarea sistemului de 
monitorizare a izolaţiei

înaintea 
începerii 
lucrului

A Respectaţi
prescripţiile
naţionale privind
verificarea şi 
intervalele de 
verificare!

- Verificarea instalaţiei electrice de 
către un specialist electrician

Întreţinerea curentă      q
Întreţinere curentă în perioada de rodaj     g
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5 Puncte de lubrifiere

5.1 Ţevile de ghidaj

A Pentru a menţine uzura şi, implicit, jocul din ghidaje la cote cât mai scăzute posibil,
eventualele impurităţi din elementele de ghidare trebuie să fie înlăturate.

Păstraţi în permanenţă ţevile curate:

- Curăţaţi ţevile după lucrul zilnic cu o cârpă şi
- apoi ungeţi-le cu puţin ulei.

1

1 1
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5.2 Alte puncte de lubrifiere şi de întreţinere curentă

2

3

2

2x A Gresaţi lanţurile sistemului de 
repoziţionare a profilului de 
acoperiş cu o pensulă sau cu 
unsoare pulverizată.

3
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6 Puncte de control

6.1 Ghidajul componentelor extensibile

Reglarea jocului la ţevile de ghidaj

Dacă, după o funcţionare îndelungată, a apărut un joc sesizabil tactil în bucşele ghi-
dajelor de glisare, acest lucru poate fi remediat după cum urmează:

- Mai întâi desfaceţi şuruburile de susţinere (1).
- Cu cele 3 şuruburi de tensionare (2) reglaţi ghidajele de glisare astfel încât să nu

mai existe niciun joc sesizabil, dar tijele de piston să se poată mişca liber. Strângeţi
din nou şuruburile de susţinere.

- Repetaţi acelaşi procedeu pentru celălalt punct de ghidaj.

1

2
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6.2 Curăţarea grinzii finisoare

Golirea incintei compactorului

1 2 2 1
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A La punerea în operă, bitumurile şi componentele fine pătrund progresiv în cadrul
compactorului. Ele sunt menţinute de sistemul de încălzire în stare plastică, servind
şi lubrifierii cuţitului compactorului. 
La răcirea grinzii finisoare, această masă se întăreşte. Înainte de o nouă punere în
funcţiune a compactorului, ea trebuie să fie adusă din nou în stare lichidă. 

- La finalul zilei de lucru este suficient în mod normal pentru compactor să fie lăsat
să funcţioneze lent aprox. 15 minute şi să fie pulverizat puţin decofrol în incinta
compactorului. 

- Înaintea unor perioade mai lungi de repaus, incinta compactorului trebuie golită cât
timp materialul este încă lichid. Dacă este cazul, lăsaţi sistemul de încălzire să
funcţioneze! 

Pentru golirea incintei compactorului, ghidurile de protecţie din tablă ale
compactorului de la părţile grinzii finisoare trebuie desfăcute.

- Desfaceţi contrapiuliţele (1) de la bara de tracţiune (2) şi retrageţi puţin barele de
tracţiune, astfel încât ghidul de protecţie din tablă să se rabateze puţin spre înainte.
După caz, folosiţi mijloace ajutătoare.

- Lăsaţi compactorul să ruleze câteva minute, până când materialul a căzut afară din
cadrul compactorului. 

- Apoi strângeţi din nou ferm contrapiuliţa (1) de la bara de tracţiune.
- După caz, reglaţi cota fantei: a se vedea capitolul E

Curăţarea tablei limitatoare

- Îndepărtaţi resturile de mixtură de pe suprafaţa de alunecare şi din ghidaje.
- Gresaţi cu unsoare rezistentă la temperatură suprafaţa de alunecare şi ghidajele.
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6.3 Verificarea / reglarea ghidului de pro-
tecţie din tablă al compactorului

Verificaţi înainte de fiecare operaţie de
punere în operă reglajul compactorului. 

Între ghidul de protecţie din tablă al
compactorului (4) şi cuţitul compac-
torului (5) trebuie ca pe toată lăţimea să
existe un joc (a) de 0,1 - 0,3 mm.

A Dacă este necesară o corecţie: 
a se vedea capitolul E

Leitblech2_340.jpg
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6.4 Furtunuri hidraulice 

- Starea furtunurilor hidraulice trebuie
verificată cu atenţie deosebită. 

- Furtunurile lezate trebuie schimbate
imediat.

A Înlocuiţi conductele flexibile hidraulice
dacă la inspecţie constataţi următoarele
criterii:

- Deteriorări ale stratului exterior până la inserţie (de ex. punctele de fricţiune,
tăieturi, fisuri).

- Rigidizare a stratului exterior (formare de fisuri în materialul furtunului). 
- Deformări care nu corespund formei naturale a furtunului sau conductei flexibile.

Atât în starea depresurizată, cât şi presurizată sau în caz de încovoiere
(de ex. separarea straturilor, formare de bule, locuri de strivire, îndoituri).

- Locuri neetanşe.
- Deteriorarea sau deformarea armăturii furtunului (funcţia de etanşare influenţată

negativ); deteriorări minore ale suprafeţei nu sunt un motiv de schimbare.
- Migrarea furtunului afară din armătură.
- Coroziune la armături, care diminuează funcţionarea şi rezistenţa.
- Cerinţele la montare nu sunt respectate.
- Durata de utilizare de 6 ani este depăşită.  Decisivă este data producţiei conductei

flexibile hidraulice de pe armătură, plus 6 ani. Dacă data de producţie indicată pe
armătură este „2013”, durata de utilizare se încheie în februarie 2019.

A A se vedea paragraful „Marcarea conductelor flexibile hidraulice”.

f Furtunurile îmbătrânite devin poroase şi pot plesni! Pericol de accidente!
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m La montarea şi demontarea conductelor flexibile hidraulice se vor respecta neapărat
următoarele indicaţii:

- Utilizaţi numai furtunuri hidraulice originale Dynapac!
- Acordaţi atenţie în permanenţă curăţeniei!
- Conductele flexibile hidraulice trebuie să fie încorporate în toate cazurile, astfel

încât, în toate stările de funcţionare
- Să nu apară solicitări la tracţiune în afara greutăţii proprii.
- Să nu există solicitări de comprimare în cazul lungimilor scurte.
- Să se evite influenţele mecanice asupra furtunurilor hidraulice.
- Prin dispunerea şi fixarea corectă să se împiedice frecarea furtunurilor de

componente sau între ele. 
Componentele cu muchii ascuţite se vor acoperi la montajul furtunuri-
lor hidraulice.

- Razele de îndoire admisibile să nu fie depăşite inferior.
- La racordarea furtunurilor hidraulice la piesele mobile trebuie ca lungimea

furtunurilor să fie dimensionată astfel încât, în întreaga zonă de mişcare , cea mai
mică rază de îndoire admisibilă să nu fie depăşită inferior şi/sau furtunul hidraulic
să nu fie solicitat suplimentar la tracţiune.

- Fixaţi furtunurile hidraulice la punctele de fixare prestabilite. Mişcarea naturală şi
modificarea lungimii furtunurilor nu trebuie să fie împiedicată.

- Aplicarea unui strat suplimentar de vopsea pe furtunurile hidraulice este interzisă! 
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Marcarea conductelor flexibile 
hidraulice/ durata de depozitare 
şi de utilizare

A Numărul poansonat la îmbinarea filetată
oferă informaţii asupra datei de fabri-
caţie (A) (luna/ anul) şi a presiunii ma-
xime (B) admisibil pentru acest furtun. 

m Nu montaţi niciodată furtunuri care au
fost stocate mult timp şi aveţi în vedere
presiunea permisă.

Durata de utilizare poate fi stabilită în
cazuri particulare, corespunzător valo-
rilor experimentate, diferită de următo-
arele valori orientative:

- La producţia conductelor flexibile, furtunul (furtun la metru) nu trebuie să fie mai
vechi de patru ani.

- Durata de utilizare a unei conducte flexibile, inclusiv o eventuală durata de
depozitare a conductei flexibile, nu trebuie să depăşească şase ani. 
Durata de depozitare nu trebuie să depăşească doi ani.

DHH 03/11 225BAR
A B
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7 Instalaţia de gaz

Instalaţia de gaz constă din următoarele
componente principale:

- Arzătorul de aprindere (1)
- Bujia (2)
- Reducţia pentru admisia aerului (3)

7.1 Bujiile

Bujiile de la încălzirea cu gaz trebuie să
fie controlate lunar:

- Scoateţi fişa bujiei.
- Extrageţi cartuşul bujiei din corpul

grinzii finisoare.
- Verificaţi:
- Nicio deteriorare vizibilă la izolatorul

contactului central?

A Distanţa dintre electrozi este de
1,5 - 2,0 mm.

A Bujiile trebuie să fie schimbate semes-
trial, pentru a asigura o funcţionare
impecabilă permanentă a sistemului de încălzire a grinzii finisoare.
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7.2 Reglarea formei flăcării

Pentru a asigura o formă impecabilă a
flăcării, este necesară reglarea inelului
de poziţionare (3) de la arzătorul
de aprindere.

- Desfaceţi şurubul de imobilizare al
inelului de poziţionare.

- Inelul de poziţionare trebuie să aco-
pere cele patru găuri de aspirare a
aerului pe aprox. 50%.

- Strângeţi din nou şurubul de imo-
bilizare al inelului de poziţionare.

A Flacăra la ţeava arzătorului trebuie să
fie albastră strălucitoare. 

- Dacă este necesar, realizaţi un reglaj fin cu inelul de poziţionare (3).

Gas2_340.wmf
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7.3 Injectoarele instalaţiei de încălzire 
cu gaz

Injectoarele pentru prepararea ameste-
cului aer-gaz nu se supun niciunui
interval de întreţinere curentă.

Din cauza impurităţilor in propanul
gazos, este posibil ca filtrul să se
îmbâcsească.
În acest caz, deşurubaţi şi scoateţi ştuţul
filetat (4), apoi duza de gaz (5). Filtrul
este solidar cu duza de gaz. Curăţaţi cu
precauţie, folosind aer.

m Nu curăţaţi niciodată duza de gaz şi
filtrul cu un obiect ascuţit, deoarece, în
caz contrar, filtrul, respectiv orificiul
duzei de gaz se vor deteriora.

A Ştuţul filetat (4) şi duza de gaz (5) sunt
lipite din fabricaţie cu „Loctite albastru”.

După curăţare lipiţi duza de gaz (5) şi
ştuţul filetat (4) şi înşurubaţi ferm.

f Asiguraţi-vă că toate îmbinările con-
ductelor de gaz sunt înşurubate
filetat ferm.
În caz de neetanşeităţi, apare pericol de
explozie.

4

5
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8 Încălzirea electrică

8.1 Verificarea sistemului de monitorizare a izolaţiei

O verificare a funcţionării măsurii de protecţie prin monitorizarea izolaţiei trebuie să
fie efectuată zilnic, înainte de începerea lucrului.

A În această etapă se verifică numai funcţionarea releului de izolaţie, nu dacă la sec-
ţiunile de încălzire sau la consumatori există un defect în izolaţie.

- Porniţi motorul de acţionare a repartizorului-finisor.
- Puneţi pe PORNIT instalaţia de încălzire cu butonul (1).
- Acţionaţi tasta de verificare (2). 
- Lampa de semnalizare integrată în tasta de verificare semnalizează „Defect

în izolaţie”
- Acţionaţi tasta Reset (3) cel puţin 3 secunde, pentru a şterge defectul simulat. 
- Lampa de semnalizare se stinge

1

1

3
2
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f Dacă verificarea a fost efectuată cu succes, puteţi lucra cu grinda finisoare şi pot fi
utilizaţi consumatorii externi.
Dacă lampa de semnalizare „Defect în izolaţie” semnalează o defecţiune încă înainte
de a apăsa tasta de verificare sau dacă la simulare nu este indicat niciun defect, nu
se poate lucra cu grinda finisoare sau cu mijloacele de producţie externe racordate.

f Grinda finisoare şi mijloacele de producţie trebuie să fie verificate, respectiv
reparate de un specialist electrician. Numai după aceea se poate lucra din nou
cu grinda finisoare şi cu mijloacele de producţie.

f Pericol prin tensiune electrică

f În cazul nerespectării măsurilor şi a prescripţiilor privind securi-
tatea, sistemul de încălzire electrică a grinzii finisoare poate
deveni sursă cu pericol de electrocutare.
Pericol de moarte!
Lucrările de întreţinere curentă şi de reparaţie la instalaţia electrică a grinzii
finisoare sunt permise numai electricienilor de specialitate.
F 19



Defect în izolaţie

A Dacă apare un defect în izolaţie pe parcursul funcţionării şi lampa de semnalizare
indică un defect în izolaţie, se poate proceda după cum urmează:

- Puneţi comutatoarele tuturor mijloacelor de producţie externe şi sistemul de încăl-
zire pe OPRIT şi acţionaţi tasta Reset cel puţin 3 secunde, pentru a şterge eroarea.

- Dacă lampa de semnalizare nu se stinge, există o defecţiune la generator.

f Continuarea lucrului nu este permisă!

- Dacă lampa de semnalizare se stinge, comutatoarele sistemului de încălzire şi
mijloacele de producţie externe pot fi puse din nou succesiv pe PORNIT, până
când apare un nou mesaj şi deconectarea.

- Mijlocul de producţie care este determinat ca defectuos se va înlătura, respectiv
cuplarea sa nu mai este permisă şi tasta Reset trebuie acţionată cel puţin
3 secunde, pentru a şterge eroarea.

A Exploatarea poate fi continuată, fireşte fără mijlocul de producţie defectuos.

A Generatorul sau consumatorul electric localizat ca defectuos
trebuie să fie verificat, respectiv reparat de un specialist
electrician. Numai după aceea se poate lucra din nou cu grinda
finisoare, respectiv cu mijloacele de producţie.
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9 Lubrifianţi

m Utilizaţi numai lubrifianţii enumeraţi sau produsele de calitate corespunzătoare ale
altor producători. 

- Unsoare Dynapac pentru temperaturi ridicate
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