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Wstęp 1

WstępSpis treści

Skorowidz
1 Wstęp

1.1 Instrukcja eksploatacji

Wskazówki co do instrukcji eksploatacji
Niniejsza instrukcja eksploatacji zawiera opis obsługi i konserwacji 
pojazdu. Dostarcza ona niezbędnej dla operatorów i personelu 
wykonującego konserwacje wiedzy dotyczącej funkcjonalnych zależności 
w zakresie bezpiecznej obsługi, fachowej konserwacji/inspekcji, 
czyszczenia i pielęgnacji oraz zachowania zasad bezpieczeństwa 
technicznego pojazdu.

Bezpieczeństwo operatora i osób postronnych zależy w znacznym 
stopniu od sprawnej obsługi pojazdu. Dlatego przed pierwszą jazdą 
należy starannie przeczytać instrukcję eksploatacji. Instrukcja eksploatacji 
umożliwia szybsze poznanie pojazdu i zapewnia jego bezpieczniejszą i 
efektywniejszą eksploatację.

W razie potrzeby instrukcja eksploatacji powinna zostać wzbogacona 
przez operatora/właściciela pojazdu o wskazówki i przepisy dotyczące 
ochrony środowiska oraz krajowe przepisy o zapobieganiu wypadkom.

Bezpieczeństwo pracy i sprawność pojazdu zależą nie tylko od 
umiejętności operatora pojazdu, lecz również od wykonywanych prac 
pielęgnacyjnych i konserwacyjnych. Dlatego regularne prace 
konserwacyjne i pielęgnacyjne są niezbędne. Zakres prac 
konserwacyjnych i pielęgnacyjnych zamieszczono w rozdziale Wskazówki 
co do czyszczenia i pielęgnacji na stronie 7-19. Poza tym w zakres 
dostawy wchodzi zeszyt przeglądów.

Informacja
Prace konserwacyjno-naprawcze, niewymienione w niniejszej instrukcji 
eksploatacji, są zastrzeżone dla autoryzowanego warsztatu.

Z instrukcją eksploatacji powinny zapoznać się i ją stosować wszystkie 
osoby wyznaczone do prac z pojazdem, takich jak:

• obsługa łącznie z przygotowaniem, usuwanie usterek podczas pracy, 
pielęgnacja, utylizacja materiałów pomocniczych i eksploatacyjnych, 
jak również utylizacja całego pojazdu;

• utrzymanie dobrego stanu (inspekcja, konserwacja, pielęgnacja);
• transport.

Ewentualne pytania dotyczące instrukcji eksploatacji należy kierować do 
autoryzowanego przedstawiciela lub serwisu firmy Wacker Neuson.
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1 Wstęp
Wszystkie dane techniczne zawarte w niniejszej instrukcji dotyczą modeli 
seryjnych przetestowanych w środkowoeuropejskich warunkach 
eksploatacji i określają ich funkcje standardowe. Wyposażenie i zawarte w 
nich opcje funkcjonalne jak również osprzęt dodatkowy zależą od 
konkretnego modelu i opcji produktu jak również od uwarunkowań 
specyficznych dla danego kraju sprzedaży. Rysunki mogą zawierać 
niewymienione lub niedostępne w wyposażeniu seryjnym elementy 
specjalne lub dodatkowe.

Opisy, ilustracje, parametry dot. ciężaru i dane techniczne nie są wiążące 
oraz są zgodne ze stanem techniki w momencie oddania dokumentu do 
druku. Z powodu ciągłego rozwoju produktów zmiany w zakresie 
konstrukcji, wyposażenia, wyglądu i techniki zastrzeżone.

Należy przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa i ostrzeżeń, tabliczek 
informacyjnych oraz przepisów prawnych i bezpieczeństwa w miejscu 
zastosowania maszyny.

W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących funkcji specjalnych, 
które są dostępne tylko przy zastosowaniu dodatkowych podzespołów i/
lub szczególnych warunków ramowych, prosimy o kontakt z serwisem 
Wacker Neuson.

Chętnie odpowiemy na pytania i udzielimy informacji w zakresie: czy i w 
jakich warunkach dotyczących produktu i otoczenia jest możliwa 
realizacja funkcji specjalnych.

W przypadku wątpliwości dotyczących obciążeń lub sposobu działania 
naszych produktów w szczególnych warunkach zaleca się wykonanie 
robót próbnych w zabezpieczonych warunkach ramowych.

Informacja
Pojęcie "ładowarka" w niniejszej instrukcji eksploatacji oznacza pomost 
podnośnika z zamontowanym osprzętem.

Kierunki „lewy“ i „prawy“ są określane patrząc w kierunku jazdy do przodu.
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Wstęp 1
Objaśnienie znaków
Przedstawiony symbol jest stosowany w celu ostrzeżenia przed 
potencjalnym zagrożeniem dla osób fizycznych. Przestrzegać szczególnie 
ostrzeżeń oznaczonych tym symbolem.

Skróty

Znak Objaśnienie

• Czynność ogólna

- Podział i kolejność czynności

➥ Wyniki wyliczenia

➥ Skutki danej czynności

Opisy z odniesieniem do rysunków (poz.)

Elementy obsługi i wskaźniki (poz.). Numeracja jest 
zachowana w całej instrukcji eksploatacji

1

1

Skrót Objaśnienie

ew. ewentualnie

w razie potrzeby w razie potrzeby

itd. i tak dalej

np. na przykład

maks. maksymalny

min. minimalny

ok. około

rys. numeracja rysunków w podpisach pod rysunkami

Poz. numer pozycji na rysunkach

(opc.) wyposażenie specjalne lub dodatkowe pojazdu

itp. i tym podobne

łącznie z łącznie z
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1 Wstęp
Tabele przeliczeniowe
Wartości podane w nawiasie zostały przeliczone według poniższych tabel. 
Chodzi tu o jednostki miary obowiązujące w USA. Wartości zaokrąglono w 
dół lub w górę zgodnie z zasadami rachunkowości.

Jednostka objętości

1 cm³ 0.061 in³

1 m³ 35.31 ft³

1 ml 0.034 US fl.oz.

1 l 0.26 gal

1 l/min 0.26 gal / min

Jednostka długości

1 mm 0.039 in

1 m 3.28 ft

Ciężar

1 kg 2.2 lbs.

1 g 0.035 oz.

Ciśnienie

1 bar 14.5 psi

1 kg / cm³ 14.22 lbs / in³

Siła / moc

1 kN 224.81 lbf.

1 kW 1.34 hp

1 KM 0.986 hp

Moment obrotowy

1 Nm 0.74 ft.lbs.

Prędkość
1 km/h 0.62 mph

Przyspieszenie

1 m / s² 3.28 ft / s²
1-4 BA WL44 / WL54 *  05/2017* RL50-60LP_1_Vorwort_pl.fm * [pl]



Wstęp 1
1.2 Gwarancja i odpowiedzialność cywilna

Informacja na temat gwarancji i odpowiedzialności cywilnej
Znak CE potwierdza, że pojazd został wykonany zgodnie 
z obowiązującymi dyrektywami WE.

Informacja
Producent/dostawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe 
w wyniku nieprawidłowego użytkowania. Ryzyko ponosi wyłącznie 
operator/właściciel. Instrukcja eksploatacji zawsze musi się znajdować 
przy pojeździe bądź w miejscu jej użytkowania. Instrukcję należy 
przechowywać w odpowiednim miejscu w pojeździe (Rys. 1).

W przypadku wersji kabiny Komfort na fotelem operatora znajduje się 
półka na bagaż. Półka na bagaż odpowiada miejscu w pojeździe 
przeznaczonemu dla instrukcji obsługi.

Wykluczenie gwarancji i odpowiedzialności
Pomimo zachowania najwyższej staranności nie można wyłączyć 
odchyleń od ilustracji lub wymiarów, błędów obliczeniowych, błędów w 
druku lub braku pełnej informacji w niniejszej instrukcji. Dlatego nie 
ponosimy odpowiedzialności za poprawność i kompletność informacji 
zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. Opisane w niniejszej instrukcji 
wyposażenie specjalne nie jest dostępne we wszystkich krajach. 
Niezawodne działanie naszych produktów jest zagwarantowane w 
ramach Ogólnych Warunków Zawierania Umów. Nie udzielamy gwarancji 
wykraczających poza powyższy dokument. Odpowiedzialność szersza niż 
wynikałoby z Ogólnych Warunków Zawierania Umów jest wyłączona.

Uwzględnić następujące punkty:

• Nie dokonywać zmian w obrębie pojazdu.
• Używać tylko osprzętu dopuszczonego przez producenta do stoso-

wania w pojeździe.
• Pojazd może być uruchamiany, użytkowany i konserwowany tylko 

zgodnie ze wskazówkami zawartymi w niniejszej instrukcji eksplo-
atacji.

• Pojazd może być użytkowany tylko wtedy, gdy wszystkie mechanizmy 
zabezpieczające i ochronne są sprawne.

• Podczas eksploatacji należy obserwować urządzenia kontrolne.
• Naprawy mogą wykonywać jedynie autoryzowane warsztaty.
• Dokładnie przestrzegać zaleceń instrukcji eksploatacji.

Rys. 1
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1 Wstęp
Notatki:
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Bezpieczeństwo 2

Bezpieczeństwo
2 Bezpieczeństwo

2.1 Symbole bezpieczeństwa i komunikaty ostrzegawcze

Objaśnienie
Poniższy symbol wskazuje na informacje na temat bezpieczeństwa. Jest 
on stosowany w celu ostrzeżenia przed ewentualnymi zagrożeniami.

NIEBEZPIECZEŃSTWO
NIEBEZPIECZEŃSTWO oznacza sytuację, której zaistnienie prowadzi 
do poważnych obrażeń ciała, łącznie ze śmiercią.

Konsekwencje nieprzestrzegania.

► Uniknięcie obrażeń ciała lub śmierci.

OSTRZEŻENIE
OSTRZEŻENIE oznacza sytuację, której zaistnienie może prowadzić 
do poważnych obrażeń ciała, łącznie ze śmiercią.

Konsekwencje nieprzestrzegania.

► Uniknięcie obrażeń ciała lub śmierci.

ZACHOWAĆ OSTROŻNOŚĆ
ZACHOWAĆ OSTROŻNOŚĆ oznacza sytuację, której zaistnienie 
może prowadzić do obrażeń ciała.

Konsekwencje nieprzestrzegania.

► Uniknięcie obrażeń ciała.

WSKAZÓWKA
WSKAZÓWKA to informacja o sytuacji, której nieprzestrzeganie skutkuje 
uszkodzeniem pojazdu.

► Uniknięcie szkód rzeczowych.
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2 Bezpieczeństwo
2.2 Kwalifikacja personelu obsługi

Obowiązki właściciela
• Obsługa i konserwacja pojazdu, a także poruszanie się nim, są 

zastrzeżone dla upoważnionych, wykwalifikowanych i doświadczonych 
osób.

• Personel przyuczany może być szkolony wyłącznie przez doświad-
czone osoby z odpowiednimi uprawnieniami.

• Personel przyuczany musi tak długo ćwiczyć pod nadzorem, aż w pełni 
zaznajomi się z pojazdem i jego specyfiką (zachowanie pojazdu 
podczas kierowania i hamowania).

• Wchodzenie do pojazdu i jego obsługa przez dzieci i osoby będące 
pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków jest niedozwolona.

• Precyzyjnie określić zakres obowiązków i kompetencji personelu w 
zakresie obsługi i konserwacji.

• Precyzyjnie określić zakres odpowiedzialności w miejscu pracy, 
również w aspekcie przepisów ruchu drogowego.

• Należy zezwolić operatorowi na odrzucenie poleceń osób trzecich, o 
ile pozostają one w sprzeczności z zapewnieniem bezpieczeństwa.

• Konserwację pojazdu i naprawy przeprowadzać wyłącznie w autoryzo-
wanym warsztacie.

Wiedza wymagana od operatora
• Operator jest odpowiedzialny wobec osób trzecich.
• Należy zaprzestać wszelkiej pracy, która mogłaby budzić wątpliwości z 

punktu widzenia zapewnienia bezpieczeństwa.
• Konieczne jest posiadanie krajowego prawa jazdy odpowiedniej 

kategorii.
• Eksploatacja pojazdu jest dozwolona wyłącznie dla upoważnionych 

operatorów, którzy są świadomi przepisów bezpieczeństwa pracy i 
istniejących zagrożeń.

• Operator i właściciel są zobowiązani do eksploatacji pojazdu wyłącznie 
w stanie bezpiecznym i sprawnym.

• Osoby upoważnione do wykonywania prac w obrębie pojazdu muszą 
przed przystąpieniem do pracy zapoznać się ze wskazówkami bezpie-
czeństwa podanymi w niniejszej instrukcji eksploatacji.

• Przestrzegać obowiązujących przepisów bhp.
• Przestrzegać przepisów ruchu drogowego i ochrony środowiska.
• Podczas wchodzenia do pojazdu i wychodzenia z niego korzystać 

wyłącznie z przewidzianych do tego celu stopni i uchwytów.
• Zapoznać się z wyjściem bezpieczeństwa pojazdu.
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Bezpieczeństwo 2
Czynności przygotowawcze ze strony operatora
• Pojazd sprawdzić przed uruchomieniem, tak aby umożliwić jego 

bezpieczną eksploatację.
• Nie nosić rozpuszczonych długich włosów ani biżuterii.
• Nosić obcisłą odzież roboczą, która nie ogranicza swobody ruchu.

2.3 Zasady postępowania

Warunki eksploatacji
• Pojazd jest zbudowany zgodnie z wymogami techniki oraz obowiązu-

jącymi przepisami bezpieczeństwa pracy. 
Mimo to podczas eksploatacji może zaistnieć niebezpieczeństwo dla 
operatora lub osób trzecich wzgl. niebezpieczeństwo uszkodzenia 
pojazdu.

• Instrukcję eksploatacji należy przechowywać w odpowiednim miejscu 
w obrębie pojazdu. Uszkodzoną lub nieczytelną instrukcję i 
ewentualne załączniki natychmiast wymieniać na nowe.

• Z pojazdu korzystać wyłącznie z uwzględnieniem wskazań instrukcji 
eksploatacji oraz zgodnie z jego przeznaczeniem.

• Operator i właściciel są zobowiązani do nieuruchamiania uszko-
dzonego lub niesprawnego pojazdu.
- Jeśli podczas eksploatacji dojdzie do uszkodzenia pojazdu lub 

nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu, pojazd natychmiast 
wyłączyć i zabezpieczyć przed ponownym włączeniem.

- Wszelkie usterki, które stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa 
operatora lub osób trzecich, natychmiast usuwać w autoryzowanym 
warsztacie.

• Po wypadku nie uruchamiać ani nie eksploatować pojazdu; pojazd 
skontrolować w autoryzowanym warsztacie pod kątem uszkodzeń.
- Pas bezpieczeństwa wymienić po wypadku w autoryzowanym 

warsztacie, nawet jeśli nie ma na nim widocznych uszkodzeń.
- Kabina i konstrukcje ochronne

• Środki pomocnicze do wspinania się (uchwyty, stopnie, poręcze itp.) 
utrzymywać w należytym stanie (usuwać śnieg, lód i inne zanieczysz-
czenia).

• Właściciel jest odpowiedzialny za udzielenie personelowi obsługi i 
konserwacji wymaganych instrukcji z zakresu korzystania z odzieży 
ochronnej i środków ochrony osobistej.
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2 Bezpieczeństwo
2.4 Praca

Czynności przygotowawcze
• Eksploatacja jest dopuszczalna wyłącznie przy zastosowaniu 

należycie przymocowanej i sprawnej konstrukcji ochronnej.
• Utrzymywać pojazd w stanie czystym. W efekcie zmniejszy się niebez-

pieczeństwo skaleczenia, wypadku i pożaru.
• Przewożone przedmioty należy umieścić w przewidzianych do tego 

celów miejscach (schowek, uchwyt na napoje itp.).
• Nie przewozić przedmiotów ograniczających obszar pracy operatora. 

W razie wypadku mogą one stanowić dodatkowe zagrożenie.
• Należy przestrzegać wszelkich tabliczek bezpieczeństwa, ostrzegaw-

czych i informacyjnych.
• Pojazd uruchamiać i obsługiwać tylko z założonym pasem bezpie-

czeństwa oraz z przewidzianego do tego celu miejsca.
• Sprawdzać stan pasa bezpieczeństwa i jego zamocowanie. Uszko-

dzone pasy bezpieczeństwa i elementy mocujące wymieniać w autory-
zowanym warsztacie.

• Przed rozpoczęciem pracy siedzenie tak wyregulować, aby wszystkie 
elementy obsługi były dostępne i umożliwiały ich uruchomienie.

• Indywidualnej regulacji dokonywać tylko podczas postoju pojazdu 
(siedzenie operatora, kierownica itp.).

• Przed rozpoczęciem pracy upewnić się, że wszystkie urządzenia 
ochronne są prawidłowo zamontowane i działają sprawnie.

• Przed rozpoczęciem pracy lub po przerwie w pracy sprawdzić, czy 
hamulce, układ kierowniczy, urządzenia sygnalizacyjne i oświetle-
niowe są sprawne.

• Przed uruchomieniem pojazdu upewnić się, że w strefie zagrożenia nie 
znajdują się żadne osoby.
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Otoczenie pracy
• Operator jest odpowiedzialny wobec osób trzecich.
• Przed przystąpieniem do pracy zapoznać się z otoczeniem, w jakim 

ma być wykonywana praca. Dotyczy to m.in.:
- przeszkód znajdujących się w obrębie wykonywania prac i 

poruszania się personelu
- zabezpieczenia obszaru pracy względem ogólnodostępnego ruchu 

drogowego
- nośności podłoża
- obecności linii napowietrznych i przewodów ziemnych
- szczególnych warunków pracy (pył, para, dym, azbest)

• Operator musi znać maksymalne gabaryty pojazdu i osprzętu – patrz 
dane techniczne.

• Zachować odpowiedni odstęp (budynek, krawędź wykopu itp.).
• Podczas prac w budynkach/zamkniętych pomieszczeniach uważać na:

- wysokość sufitu/wjazdów
- szerokość wjazdów/przejazdów
- nośność sufitów/podłoża
- odpowiednią wentylację (niebezpieczeństwo zatrucia się czadem)

• Korzystać z zamontowanych lusterek i systemów monitorowania, tak 
aby umożliwić stałą kontrolę strefy zagrożenia.

• W złych warunkach widoczności włączyć oświetlenie robocze i 
upewnić się, że nie będzie ono oślepiało innych uczestników ruchu 
drogowego.

• Jeżeli oświetlenie pojazdu nie jest wystarczające do bezpiecznego 
wykonania pracy, należy dodatkowo oświetlić miejsce pracy.

• Z uwagi na gorące części maszyny zachować odpowiedni odstęp od 
materiałów łatwopalnych (siano, suche liście itp.).

Obszar zagrożenia
• Obszar niebezpieczeństwa to obszar, w którym osoby są zagrożone 

przez ruch pojazdu, osprzętu i/lub materiału ładunkowego.
• Obszar niebezpieczeństwa to również miejsce, na które może spaść 

załadunek, jakieś urządzenie lub ruchomy element.
• W pobliżu budynków, rusztowań i innych elementów budowlanych 

poszerzyć obszar niebezpieczeństwa.
• Ogrodzić obszar niebezpieczeństwa, jeżeli nie ma możliwości zacho-

wania odpowiedniego odstępu bezpieczeństwa.
• Jeśli w obszarze niebezpieczeństwa znajdują się jakieś osoby, natych-

miast wstrzymać pracę.
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2 Bezpieczeństwo
Transport osób
• Przewożenie osób pojazdem jest NIEDOZWOLONE.
• Przewożenie osób na osprzęcie lub w nim jest NIEDOZWOLONE.
• Przewożenie osób na przyczepach lub w nich jest NIEDOZWOLONE.

Integralność mechaniczna
• Operator i właściciel są zobowiązani do eksploatacji pojazdu wyłącznie 

w stanie bezpiecznym i sprawnym.
• Pojazd może być używany tylko wtedy, gdy wszelkie urządzenia 

zabezpieczające i pozostające w związku z zapewnieniem bezpie-
czeństwa eksploatacji (np. konstrukcje ochronne jak kabina lub kabłąk, 
zdejmowane urządzenia zabezpieczające) są zainstalowane i działają 
bez zarzutu.

• Skontrolować pojazd pod względem występowania rozpoznawalnych z 
zewnątrz uszkodzeń i awarii.

• W przypadku wystąpienia szkód i/lub nietypowego zachowania 
pojazdu podczas pracy należy go natychmiast wyłączyć i zabez-
pieczyć przed ponownym włączeniem.

• Wszelkie usterki, które stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa 
operatora lub osób trzecich, natychmiast usuwać w autoryzowanym 
warsztacie.

Uruchamianie silnika pojazdu
• Silnik może być uruchamiany tylko zgodnie ze wskazaniami instrukcji 

eksploatacji.
• Zwracać uwagę na wszystkie lampki ostrzegawczo-kontrolne.
• Nie stosować środków pomocy rozruchowej w płynie lub w postaci 

gazowej (np. eter, pilot startowy).

Eksploatacja pojazdu
• Pojazd uruchamiać i obsługiwać tylko z założonym pasem bezpie-

czeństwa oraz z przewidzianego do tego celu miejsca.
• Pojazd uruchamiać tylko w warunkach dostatecznej widoczności 

(ewentualnie skorzystać z pomocy osoby sterującej pracą operatora).
• Podczas pracy na odcinkach z nachyleniem:

- przemieszczać się możliwie prosto w dół lub w górę
- unikać jazdy w skos, zwracać uwagę na dopuszczalne nachylenie 

pojazdu (ew. przyczepy)
- ładunek na stronie wyżej położonej powinien znajdować się możliwie 

blisko pojazdu
- pojazd prowadzić tak, aby osprzęt znajdował się możliwie blisko 

podłoża.
• Prędkość jazdy dostosowywać do okoliczności (właściwości podłoża, 

warunki atmosferyczne itp.).
• Jazda wstecz wiąże się z większym ryzykiem. W obszarze za 

pojazdem nie mogą przebywać żadne osoby, których operator mógłby 
nie dostrzec.
- Przed każdą zmianą kierunku jazdy upewnić się, że nikt nie 

przebywa w obszarze niebezpieczeństwa.
• W żadnym przypadku nie wsiadać do jadącego pojazdu ani nie 

wysiadać z niego.
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Jazda na drogach i placach publicznych
• Konieczne jest posiadanie krajowego prawa jazdy odpowiedniej 

kategorii.
• Podczas jazdy na drogach i placach publicznych przestrzegać 

krajowych przepisów (m.in. przepisy ruchu drogowego).
• Upewnić się, że pojazd odpowiada krajowym przepisom ruchu 

drogowego.
• Aby nie oślepiać innych uczestników ruchu drogowego, korzystanie z 

oświetlenia roboczego na drogach/placach publicznych jest niedo-
zwolone.

• Przy przekraczaniu wszelkiego rodzaju przejazdów, mostów, tuneli itp. 
zwracać uwagę na odpowiednią wysokość i szerokość wjazdów.

• Przymocowany osprzęt musi posiadać dopuszczenie do stosowania 
na drogach/placach publicznych (patrz dokumenty osprzętu).

• Przymocowany osprzęt musi być opróżniony i znajdować się w pozycji 
transportowej.

• Przymocowany osprzęt musi być wyposażony w zalecane oświetlenie i 
urządzenia ochronne.

• Podjąć środki ostrożności mające na celu zabezpieczenie hydrauliki 
roboczej przed przypadkowym uruchomieniem.

• W przypadku pojazdów z różnymi trybami kierowania wybrać zalecany 
tryb.

Wyłączanie silnika pojazdu
• Silnik może być wyłączany tylko zgodnie ze wskazaniami instrukcji 

eksploatacji.
• Przed wyłączeniem silnika osprzęt opuścić na podłoże.

Odstawianie i zabezpieczanie pojazdu
• Pas bezpieczeństwa zdejmować dopiero po wyłączeniu silnika.
• Przed opuszczeniem pojazdu zabezpieczyć go przed stoczeniem 

(hamulec postojowy, odpowiednie kliny podkładowe itp.).
• Wyjąć kluczyk ze stacyjki i zabezpieczyć pojazd przed uruchomieniem 

go przez osoby do tego niepowołane.
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2 Bezpieczeństwo
2.5 Praca w trybie dźwigowym

Warunki
• Do mocowania ciężarów i sterowania pracą operatora upoważniać 

specjalistów, którzy posiadają odpowiednią wiedzę w zakresie pracy w 
trybie dźwigowym i znają powszechnie stosowane znaki ręczne.

• Podczas mocowania, przemieszczania i odczepiania ciężaru osoba 
wydająca polecenia musi się znajdować w miejscu widocznym dla 
operatora (kontakt wzrokowy).

• Jeśli okaże się to niemożliwe, podczas manewrowania należy 
kierować się znakami dodatkowej osoby posiadającej takie same 
kwalifikacje.

• Operator nie może opuszczać pojazdu, gdy ładunek jest podniesiony.

Mocowanie, prowadzenie i odczepianie ciężaru
• Podczas mocowania, przemieszczania i odczepiania ciężarów należy 

przestrzegać obowiązujących przepisów w tym zakresie.
• Podczas mocowania, przemieszczania i odczepiania ciężarów nosić 

odzież ochronną i środki ochrony osobistej (kask, okulary, rękawice, 
obuwie ochronne itp.).

• Elementów chwytowych i mocujących nie przeciągać przez ostre 
krawędzie i obracające się części. Ciężary muszą być tak przymo-
cowane, aby nie mogły się przesunąć i spaść.

• Ciężar przemieszczać tylko na poziomym, wytrzymałym i równym 
podłożu.

• Ciężary prowadzić nisko nad podłożem.
• Aby uniknąć wahania się ciężaru, przestrzegać niżej podanych zasad.

- Pojazdem wykonywać spokojne i powolne ruchy.
- Do prowadzenia ciężaru stosować liny (nie sterować ręcznie).
- Zwrócić uwagę na warunki atmosferyczne (siła wiatru itp.).
- Zachować odpowiedni odstęp bezpieczeństwa od przedmiotów.

• Operator może udzielić zgody na przymocowanie lub odczepienie 
ciężaru tylko wtedy, gdy pojazd stoi w miejscu i osprzęt jest unierucho-
miony.

• Obszary niebezpieczeństwa dwóch pracujących pojazdów nie mogą 
na siebie zachodzić.
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Praca w trybie dźwigowym
• Pojazd i osprzęt muszą posiadać dopuszczenie do stosowania jako 

urządzenie dźwigowe.
• Przestrzegać krajowych przepisów z zakresu zastosowania urządzeń 

dźwigowych.
• Pod pojęciem zastosowania urządzeń dźwigowych rozumie się podno-

szenie, transport i opuszczanie ciężarów za pomocą elementów 
chwytowych i mocujących.

• Do mocowania, przemieszczania i odczepiania ciężaru konieczna jest 
pomoc drugiej osoby.

• Pod ciężarem nie mogą się znajdować żadne osoby!
• Pojazd natychmiast zatrzymać i wyłączyć silnik, jeśli w obszarze 

niebezpieczeństwa znajdą się osoby fizyczne.
• Pojazd stosować jako urządzenie dźwigowe TYLKO wtedy, gdy są 

zamontowane wymagane przepisami elementy podnoszące (drąg 
przegubowy, haki itp.) i urządzenia bezpieczeństwa (optyczne i 
akustyczne urządzenia ostrzegawcze, zabezpieczenie przed awarią 
przewodów, tabela stabilności itp.) i gdy są one sprawne.

• Stosować tylko elementy chwytowe i mocujące, które posiadają 
dopuszczenie wydane przez jednostkę kontrolno-certyfikującą, i 
dotrzymywać terminów kontroli. (Używać tylko łańcuchów i pałąków. 
Nie stosować pasów, pętli lub lin).

• Nie stosować zabrudzonych, uszkodzonych lub nieodpowiednio 
wymiarowanych elementów chwytowych i mocujących.

• Nie przerywać procesu pracy z zaczepionym ciężarem.
BA WL44 / WL54 * 05/2017* RL50-60LP_2_Sicherheit_pl.fm * [pl] 2-9



2 Bezpieczeństwo
2.6 Jazda z przyczepą
Jazda z przyczepą

• Pojazd musi posiadać dopuszczenie do jazdy z przyczepą.
• Przestrzegać krajowych przepisów dotyczących korzystania z 

przyczepy.
• Konieczne jest posiadanie krajowego prawa jazdy odpowiedniej 

kategorii.
• Przewożenie osób na przyczepach lub w nich jest NIEDOZWOLONE.
• Pamiętać o maksymalnie dopuszczalnym nacisku na zaczep holow-

niczy i maksymalnie dopuszczalnej masie przyczepy.
• Nie przekraczać dopuszczalnego ciężaru całkowitego przyczepy.
• Przyrządu do holowania nie wolno używać do jazdy z przyczepą.
• Podczas jazdy z przyczepą zmianie ulega zachowanie pojazdu, 

operator musi być z tym zaznajomiony i umieć odpowiednio 
zareagować.

• Zwracać uwagę na tryb kierowania pojazdu i promień skrętu 
przyczepy.

• Przed doczepianiem i odczepianiem przyczepy zabezpieczyć ją przed 
stoczeniem (hamulec postojowy, odpowiednie kliny podkładowe itp.).

• Podczas doczepiania przyczepy między pojazdem a przyczepą nie 
mogą przebywać żadne osoby.

• Przyczepę doczepiać do pojazdu zgodnie z przepisami.
• Sprawdzić, czy wszystkie urządzenia działają sprawnie (hamulce, 

oświetlenie itp.).
• Przed ruszeniem upewnić się, że między pojazdem a przyczepą nie 

znajdują się żadne osoby.
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2.7 Eksploatacja osprzętu

Osprzęt
• Używać tylko osprzętu posiadającego dopuszczenie do stosowania w 

połączeniu z pojazdem wzgl. z jego urządzeniami ochronnymi (zabez-
pieczenie przed odpryskami itp.).

• Inny osprzęt wymaga uzyskania zgody od producenta pojazdu.
• Obszar niebezpieczeństwa i obszar pracy zależą od zastosowanego 

osprzętu – patrz instrukcja eksploatacji osprzętu.
• Zabezpieczyć materiał ładunkowy.
• Nie przeładowywać osprzętu.
• Sprawdzić blokadę pod kątem prawidłowego osadzenia.

Praca
• Transport osób na osprzęcie lub w nim jest zabroniony.
• Montowanie pomostu roboczego jest zabronione.
• Osprzęt i przeciwwaga zmieniają zachowanie pojazdu podczas jazdy 

oraz zdolność kierowania i hamowania!
• Operator musi być zaznajomiony z tymi zmianami i umieć odpowiednio 

zareagować.
• Przed rozpoczęciem pracy próbnie uruchomić osprzęt w celu spraw-

dzenia jego działania.
• Przed uruchomieniem osprzętu upewnić się, że w efekcie nie 

spowoduje się zagrożenia dla innych osób.
• Przed wyjściem z kabiny osprzęt opuścić na podłoże.
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Przezbrajanie
• Przed załączaniem i odłączaniem przewodów hydraulicznych:

- Wyłączyć silnik
- odciążyć hydraulikę roboczą

• Mocowanie i odstawianie osprzętu wymaga szczególnej ostrożności:
- osprzęt mocować zgodnie z instrukcją eksploatacji i blokować
- osprzęt odstawiać wyłącznie na wytrzymałym, równym podłożu i 

zabezpieczać przed wywróceniem i stoczeniem
• Pojazd i osprzęt uruchamiać wyłącznie wtedy, gdy:

- zamontowane urządzenia ochronne są sprawne
- wykonane połączenia hydrauliczne i oświetleniowe działają

• Po zablokowaniu osprzętu przeprowadzić kontrolę wizualną blokady.
• Podczas mocowania i odstawiania osprzętu między pojazdem a 

osprzętem nie mogą przebywać żadne osoby.

2.8 Holowanie, załadunek i transport

Holowanie
• Zabezpieczyć całą strefę zagrożenia.
• W obrębie drąga holowniczego lub liny holowniczej nie mogą 

znajdować się żadne osoby. Odstęp bezpieczeństwa powinien 
stanowić 1,5 krotność długości przyrządu holowniczego.

• Należy zachować przepisowe położenie transportowe, dopuszczalną 
prędkość oraz korzystać z przeznaczonych w tym celu dróg.

• Podczas holowania stosować pojazd o przynajmniej takiej samej 
kategorii ciężaru. Ponadto ciągnik musi mieć wystarczającą siłę 
ciągnięcia i posiadać sprawne hamulce.

• Stosować tylko drągi i liny holownicze, które posiadają dopuszczenie 
wydane przez jednostkę kontrolno-certyfikującą, i dotrzymywać 
terminów kontroli.

• Nie stosować zabrudzonych, uszkodzonych lub nieodpowiednio 
wymiarowanych drągów i lin holowniczych.

• Drągi i liny holownicze mocować tylko w wyznaczonych punktach.
• Holować zgodnie ze wskazaniami niniejszej instrukcji eksploatacji, tak 

aby nie doszło do uszkodzenia pojazdu.
• Podczas jazdy na drogach i placach publicznych przestrzegać 

krajowych przepisów (m.in. w zakresie stosowania oświetlenia).
2-12 BA WL44 / WL54 *  05/2017* RL50-60LP_2_Sicherheit_pl.fm * [pl]



Bezpieczeństwo 2
Załadunek przy użyciu dźwigu
• Zabezpieczyć całą strefę zagrożenia.
• Dźwig załadowczy i urządzenie dźwigowe muszą posiadać wystar-

czające wymiary.
• Zwracać uwagę na ciężar całkowity pojazdu - patrz dane techniczne.
• Podczas mocowania, przemieszczania i odczepiania pojazdu nosić 

odzież ochronną i środki ochrony osobistej (kask, rękawice, obuwie 
ochronne itp.).

• Stosować tylko elementy chwytowe i mocujące (liny, pasy, haki, pałąki 
itp.), które posiadają dopuszczenie wydane przez jednostkę kontrolno-
certyfikującą, i dotrzymywać terminów kontroli.

• Nie stosować zabrudzonych, uszkodzonych lub nieodpowiednio 
wymiarowanych elementów chwytowych i mocujących.

• Sprawdzić wizualnie, czy elementy przyczepu nie są uszkodzone ani 
zużyte (odkształcenia, ostre krawędzie, pęknięcia).

• Przy podwieszaniu ciężarów i sterowaniu czynnościami operatora 
dźwigu wolno zatrudniać wyłącznie doświadczony personel!

• Osoba sterująca pracą operatora dźwigu musi znajdować się w jego 
polu widzenia bądź pozostawać z nim w kontakcie słownym.

• Obserwować ruchy pojazdu i sprzętu do przejmowania obciążenia.
• Pojazd zabezpieczyć przed przypadkowym przesunięciem.
• Pojazd podnosić dopiero wtedy, gdy jest on należycie zaczepiony i gdy 

osoba zaczepiająca udzieliła na to zgody.
• Do mocowania elementów chwytowych (liny, pasy itp.) korzystać 

wyłącznie z przewidzianych do tego celu elementów przyczepu.
• Pojazdu nie owijać elementami chwytowymi (liny, pasy itp.).
• Podczas mocowania elementów chwytowych i sprzętu do przejmo-

wania obciążenia zwrócić uwagę na rozmieszczenie obciążenia 
(środek ciężkości!).

• Podczas załadunku w obrębie pojazdu nie mogą znajdować się żadne 
osoby.

• Przestrzegać krajowych przepisów (np. "instrukcja stosowania maszyn 
budowlanych" opracowana przez branżową organizację ubezpieczenia 
od następstw wypadków przy pracy).

• Załadunek wykonywać zgodnie ze wskazaniami niniejszej instrukcji 
eksploatacji, tak aby nie doszło do uszkodzenia pojazdu.

• Nie podnosić ugrzęźniętego lub zamarzniętego pojazdu.
• Zwrócić uwagę na warunki atmosferyczne (siła wiatru, widoczność 

itp.).
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2 Bezpieczeństwo
Transport
• Aby zapewnić bezpieczny transport pojazdu:

- pojazd transportowy musi wytrzymać odpowiednie obciążenie i 
posiadać powierzchnię ładunkową – patrz dane techniczne

- nie może dość do przekroczenia dopuszczalnego ciężaru całko-
witego pojazdu.

• Stosować tylko elementy chwytowe i mocujące, które posiadają 
dopuszczenie wydane przez jednostkę kontrolno-certyfikującą, i 
dotrzymywać terminów kontroli.

• Nie stosować zabrudzonych, uszkodzonych lub nieodpowiednio 
wymiarowanych elementów chwytowych i mocujących.

• W celu zabezpieczenia pojazdu na powierzchni ładunkowej pojazd 
mocować tylko w przewidzianych do tego celu punktach.

• Podczas transportu w obrębie pojazdu nie mogą znajdować się żadne 
osoby.

• Przestrzegać krajowych przepisów (np. „instrukcja stosowania maszyn 
budowlanych“ opracowana przez branżową organizację ubezpieczenia 
od następstw wypadków przy pracy).

• Zwrócić uwagę na warunki atmosferyczne (śnieg, lód itp.).
• Minimalny nacisk na oś/osie kierujące pojazdu transportowego nie 

może być mniejszy od podanego zalecenia; zwrócić uwagę na równo-
mierne rozmieszczenie obciążenia.

2.9 Konserwacja

Konserwacja
• Należy przestrzegać określonych w przepisach prawa i podanych w 

niniejszej instrukcji eksploatacji terminów przeglądów okresowych, 
kontroli i konserwacji.

• Przed wykonywaniem przeglądu i prac konserwacyjnych upewnić się, 
że posiadane narzędzia i wyposażenie warsztatu umożliwiają przepro-
wadzenie czynności opisanych w niniejszej instrukcji eksploatacji.

• Nie używać uszkodzonych narzędzi.
• Należy zlecać w określonych terminach wymianę giętkich przewodów 

hydraulicznych, nawet jeśli nie zaobserwuje się na nich wad 
optycznych.

• Podczas prac konserwacyjnych pojazd musi być wyłączony.
• Zdemontowane urządzenia bezpieczeństwa należycie zamontować po 

zakończeniu prac konserwacyjnych.
• Nie dotykać części, dopóki pojazd się nie ochłodzi.
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Osobiste środki bezpieczeństwa
• Należy zaprzestać wszelkiej pracy, która mogłaby budzić wątpliwości z 

punktu widzenia zapewnienia bezpieczeństwa.
• Korzystać z odzieży ochronnej i środków ochrony osobistej (kask, 

rękawice, obuwie ochronne itp.).
• Nie nosić rozpuszczonych długich włosów ani biżuterii.
• Jeżeli są konieczne prace konserwacyjne przy włączonym silniku:

- prace wykonywać zawsze we dwójkę.
- obie osoby muszą być upoważnione i przeszkolone do prowadzenia 

pojazdu.
- jedna osoba musi zająć miejsce na siedzeniu operatora i 

pozostawać w kontakcie z drugą osobą
- zachować odpowiedni odstęp od części obracających się (wenty-

lator, pasek itp.).
- zachować odpowiedni odstęp od części gorących (układ wydechowy 

itp.)
- konserwację przeprowadzać tylko w pomieszczeniach o 

odpowiedniej wentylacji wzgl. w pomieszczeniach z instalacją 
wyciągową.

• Przed rozpoczęciem prac zablokować / podeprzeć elementy pojazdu.
• Ostrożnie przy pracach w obrębie instalacji paliwowej z powodu zwięk-

szonego niebezpieczeństwa pożaru.
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2 Bezpieczeństwo
Czynności przygotowawcze
• Na elementach obsługi umieścić tabliczkę ostrzegawczą (np. „Konser-

wacja pojazdu - nie włączać“).
• Przed rozpoczęciem montażu w obrębie pojazdu podeprzeć miejsca, 

w których mają być wykonywane prace konserwacyjne, i zastosować 
odpowiednie urządzenia podnoszące i podpierające niezbędne do 
wymiany elementów powyżej 9 kg (20 lbs.).

• Prace konserwacyjne wykonywać TYLKO wtedy, gdy:
- pojazd jest odstawiony na równym, charakteryzującym się dobrą 

nośnością podłożu
- pojazd jest zabezpieczony przed stoczeniem (hamulec postojowy, 

kliny podkładowe itp.) i osprzęt jest opuszczony na podłoże
- silnik jest wyłączony
- kluczyk jest wyciągnięty ze stacyjki
- ciśnienie w hydraulice roboczej jest wyrównane do poziomu ciśnienia 

atmosferycznego
• Prace konserwacyjne pod podniesionym pojazdem / osprzętem 

przyprowadzać tylko wówczas, gdy jest on stabilnie podbudowany i 
zabezpieczony (pomost podnoszący, podpórki pod nadwozie itp.).

• Sam cylinder hydrauliczny, lewarek itp. nie zabezpiecza wystarczająco 
pojazdu/osprzętu.

Środki wykonawcze
• Przeprowadzać wyłącznie prace konserwacyjne, które są opisane w 

niniejszej instrukcji eksploatacji.
• Nieopisane czynności są zastrzeżone dla specjalistów z odpowiednimi 

uprawnieniami.
• Stosować się do planu konserwacji – patrz plan konserwacji.
• Przy prowadzeniu prac konserwacyjnych na wysokościach przekra-

czających wzrost człowieka należy korzystać z przewidzianych do tego 
celu środków pomocniczych używanych do wspinania się oraz 
pomostów roboczych. Nie wolno korzystać z części pojazdu lub 
osprzętu w charakterze elementów pomocnych przy wspinaniu się.

• Nie wolno stosować osprzętu jako pomostu do podnoszenia osób.
• Środki pomocnicze do wspinania się (uchwyty, stopnie, poręcze itp.) 

utrzymywać w należytym stanie (usuwać śnieg, lód i inne zanieczysz-
czenia).

• Przed przystąpieniem do prac w obrębie instalacji elektrycznej od 
akumulatora odłączyć zacisk minusowy.
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Zmiany i części zamienne
• Nie dokonywać zmian w obrębie pojazdu i osprzętu (urządzenia 

bezpieczeństwa, oświetlenie, opony, prace spawalniczo-montażowe 
itp.).

• Zmiany wymagają zgody ze strony producenta i mogą być 
wykonywane wyłącznie w autoryzowanym warsztacie.

• Stosować wyłącznie oryginalne części zamienne.

Konstrukcje ochronne
• Kabina operatora, kabłąk i kratka ochronna to zatwierdzone 

konstrukcje ochronne i ich zmiana jest niedozwolona (nie wiercić, nie 
wyginać, nie spawać itp.).

• Przeprowadzać kontrole wizualne zgodnie z planem konserwacji 
(zamocowania, kontrola pod kątem uszkodzeń).

• Jeśli zaobserwuje się wady lub uszkodzenia, natychmiast sprawdzić i 
usunąć nieprawidłowości w autoryzowanym warsztacie.

• Montaż dodatkowych elementów wykonywać wyłącznie w autoryzo-
wanym warsztacie.

• Samozabezpieczające elementy złączne (np. nakrętki samozabezpie-
czające) po demontażu wymienić na nowe.
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2.10 Kroki mające na celu uniknięcie ryzyka

Opony
• Naprawę opon zlecać wyłącznie specjalistom.
• Sprawdzić ciśnienie powietrza w oponach i skontrolować je pod kątem 

występowania rozpoznawalnych z zewnątrz uszkodzeń (pęknięcia, 
nacięcia).

• Nakrętki kół sprawdzić pod kątem osadzenia.
• Używać tylko opon dopuszczonych do stosowania w pojeździe.
• Ogumienie pojazdu musi być takie same na każdym kole (typ bieżnika, 

obwód toczny itp.).

Łańcuchy napędu mechanicznego
• Prace naprawcze w obrębie łańcuchów napędu mechanicznego mogą 

być wykonywane wyłącznie przez specjalistów.
• Sprawdzić łańcuchy pod kątem prawidłowego napięcia i występowania 

rozpoznawalnych z zewnątrz uszkodzeń (pęknięcia, nacięcia).
• Na śliskim podłożu (płyty stalowe, lód itp.) zachować szczególną 

ostrożność, duże niebezpieczeństwo poślizgnięcia się.
• Używać tylko łańcuchów dopuszczonych do stosowania w pojeździe.

Instalacja hydrauliczna i powietrza sprężonego
• Wszystkie przewody, węże i połączenia gwintowe muszą być 

poddawane regularnej kontroli pod względem ich szczelności i ewentu-
alnych uszkodzeń zewnętrznych.

• Pryskający olej może stać się przyczyną poranienia i pożaru.
• Nieszczelne przewody hydrauliczne i przewody powietrza sprężonego 

mogą spowodować, że hamulce całkowicie przestaną działać.
• Uszkodzenia i nieszczelności natychmiast usuwać w autoryzowanym 

warsztacie.
• W określonych terminach należy wymieniać w autoryzowanym warsz-

tacie giętkie przewody hydrauliczne, nawet jeśli nie zaobserwuje się na 
nich wad optycznych.
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Instalacja elektryczna
• Stosować tylko bezpieczniki przeznaczone do odpowiedniego 

natężenia prądu.
• Jeśli dojdzie do uszkodzenia lub usterki instalacji elektrycznej:

- Pojazd natychmiast wyłączyć z eksploatacji i zabezpieczyć przed 
ponownym uruchomieniem

- odłączyć zaciski lub uruchomić odłącznik akumulatora
- Zlecić usunięcie awarii

• Upewnić się, że prace w obrębie instalacji elektrycznej są wykonywane 
wyłącznie przez specjalistów.

• Regularnie sprawdzać instalację elektryczną, natychmiast usuwać 
wady (poluzowane połączenia, przepalone przewody itp.).

• Pojazd, osprzęt i przyczepa muszą mieć identyczne napięcie robocze 
(np. 12V).

Akumulator
• Akumulator zawiera substancje o właściwościach żrących (kwas 

siarkowy itp.). W przypadku kontaktu z akumulatorem należy 
przestrzegać specjalnych przepisów bhp.

• Podczas normalnego zastosowania, w szczególności zaś podczas 
ładowania, w akumulatorach tworzy się mieszanka wodoru z powie-
trzem. Praca przy akumulatorach wymaga korzystania z rękawic i 
ochrony oczu.

• Prac konserwacyjnych w obrębie akumulatora nie przeprowadzać w 
pobliżu otwartego ognia lub światła.

• Konserwację akumulatora przeprowadzać w strefach z odpowiednią 
wentylacją (ze względu na fakt występowania szkodliwych dla zdrowia 
oparów, niebezpieczeństwo wybuchu itp.).

• Nieumiejętne uruchamianie pojazdu z użyciem kabli rozruchowych jest 
niebezpieczne. Przestrzegać wskazań bezpieczeństwa w zakresie 
zastosowania akumulatora.
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Wskazówki bezpieczeństwa dotyczące silników spalinowych
• Silniki spalinowe stanowią szczególne ryzyko podczas eksploatacji i 

tankowania.
• Zignorowanie ostrzeżeń i przepisów bezpieczeństwa może dopro-

wadzić do poważnych obrażeń, łącznie ze śmiercią.
• Materiały palne trzymać z dala od układu wydechowego. 
• Silnik i instalację paliwową sprawdzać pod kątem występowania niesz-

czelności (poluzowane przewody paliwowe itp.). Jeśli zaobserwuje się 
nieszczelności, nie uruchamiać silnika lub wyłączyć go.

• Wdychanie spalin z silnika grozi natychmiastową śmiercią.
• Spaliny silnikowe zawierają niewidoczne i bezwonne gazy (czad, 

dwutlenek węgla itp.).
- Pojazdu nigdy nie eksploatować w pomieszczeniach lub strefach 

zamkniętych (wykop itp.), jeśli brakuje w nich odpowiedniej wenty-
lacji (filtr spalin, instalacja wyciągowa itp.).

• Nie eksploatować pojazdu w strefach zagrożonych wybuchem.
• Nie dotykać silnika, układu wydechowego i systemu chłodzenia, 

dopóki silnik pracuje lub jeszcze się nie ochłodził.
• Nie usuwać pokrywy chłodnicy przy włączonym lub gorącym silniku.
• Chłodziwo jest gorące, znajduje się pod ciśnieniem i może spowo-

dować ciężkie poparzenia.

Tankowanie i odpowietrzanie instalacji paliwowej
• Nie tankować i nie odpowietrzać w pobliżu otwartego ognia lub światła.
• Tankowanie i odpowietrzanie przeprowadzać w strefach z 

odpowiednią wentylacją (ze względu na fakt występowania 
szkodliwych dla zdrowia oparów, niebezpieczeństwo wybuchu itp.).

• Rozlane paliwo natychmiast usunąć (niebezpieczeństwo pożaru, pośli-
zgnięcia się).

• Dokręcić korek wlewu paliwa, uszkodzony korek wymienić na nowy.

Kontakt z olejami, smarami i innymi substancjami
• Kontakt z olejami, smarami i innymi substancjami chemicznymi (np. 

elektrolit, chłodziwo) wymaga przestrzegania karty charakterystyki tych 
produktów.

• Korzystać z odpowiednich środków ochrony osobistej (rękawice 
bezpieczeństwa, okulary ochronne itp.).

• Zachować ostrożność na wypadek kontaktu z materiałami roboczymi i 
pomocniczymi o wysokiej temperaturze – niebezpieczeństwo 
poparzenia się.

• W otoczeniu zanieczyszczonym (pył, para, dym, azbest itp.) pracy nie 
wykonywać bez odpowiednich środków ochrony osobistej (maska 
gazowa itp.).
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Niebezpieczeństwo pożaru
• Paliwo, smary oraz chłodziwo są palne.
• Pojazdu nie uruchamiać, jeśli istnieje niebezpieczeństwo pożaru.
• Nie używać w tym celu żadnych środków czyszczących o właściwo-

ściach palnych!
• Materiały palne trzymać z dala od układu wydechowego. 
• Z uwagi na gorące części maszyny zachować odpowiedni odstęp od 

materiałów łatwopalnych (siano, suche liście itp.).
- Pojazd odstawiać i parkować tylko w miejscach zabezpieczonych 

przed pożarem.
• Jeśli wyposażenie pojazdu obejmuje gaśnicę, zamontować ją w 

wyznaczonym miejscu.
• Pojazd utrzymywać w czystym stanie, w efekcie zmniejszy się niebez-

pieczeństwo pożaru.

Prace w pobliżu elektrycznych przewodów zasilających
• Przed wykonywaniem wszelkich prac operator jest zobowiązany 

sprawdzić, czy w obszarze pracy nie znajdują się elektryczne 
przewody zasilające.

• Jeśli przewody są, dozwolone jest zastosowanie wyłącznie pojazdu z 
kabiną operatora (klatka Faraday'a).

• Zachować odpowiedni odstęp od przewodów.
• Jeżeli jest to niemożliwe, operator jest zobowiązany do podjęcia 

innych środków bezpieczeństwa za zgodą właściciela lub osoby 
upoważnionej do zarządzania tymi przewodami (wyłączenie prądu 
itp.).

• Wolno leżące przewody elektryczne należy odpowiednio przymo-
cować, podbudować i zabezpieczyć.

• Jeśli mimo podjętych działań dojdzie do kontaktu z przewodami zasila-
jącymi:
- nie opuszczać i nie dotykać kabiny operatora (klatka Faradaya)
- jeśli to możliwe, wyprowadzić pojazd z obszaru zagrożenia
- ostrzec osoby pozostające na zewnątrz przed zbliżeniem się do 

pojazdu i ewentualnym dotknięciem go
- polecić wyłączenie napięcia
- opuścić pojazd dopiero wtedy, kiedy dotknięty lub uszkodzony 

przewód z całą pewnością nie pozostaje pod napięciem
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2 Bezpieczeństwo
Prace w pobliżu nieelektrycznych przewodów zasilających
• Przed wykonywaniem wszelkich prac operator jest zobowiązany 

sprawdzić, czy w obszarze pracy nie znajdują się nieelektryczne 
przewody zasilające.

• Jeśli przewody są, konieczne jest podjęcie środków bezpieczeństwa 
za zgodą właściciela lub osoby upoważnionej do zarządzania tymi 
przewodami (wyłączenie przewodu zasilającego itp.).

• Wolno leżące przewody elektryczne należy odpowiednio przymo-
cować, podbudować i zabezpieczyć.

Zachowanie podczas burzy
• Gdy nadchodzi burza, wstrzymać pracę, odstawić, zabezpieczyć i 

opuścić pojazd oraz oddalić się od niego.

Hałas
• Przestrzegać przepisów o hałasie (np. podczas pracy w zamkniętych 

pomieszczeniach).
• Zwracać uwagę na zewnętrzne źródła hałasu (młot pneumatyczny, piła 

do betonu itp.).
• Nie usuwać urządzeń izolacji dźwiękowej pojazdu / osprzętu.
• Uszkodzone urządzenia izolacji dźwiękowej natychmiast wymieniać 

(mata izolacyjna, tłumik itp.).
• Przed rozpoczęciem pracy z zastosowaniem pojazdu / osprzętu 

zasięgnąć informacji na temat jego poziomu hałasu (naklejki itp.) - 
korzystać ze sprzętu ochrony słuchu.

• Podczas jazdy na drogach / placach publicznych nie używać sprzętu 
ochrony słuchu.
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Bezpieczeństwo 2
Czyszczenie
• Podczas zastosowania powietrza sprężonego i myjki wysokociśnie-

niowej istnieje niebezpieczeństwo skaleczenia.
- Nosić odpowiednią odzież ochronną.

• Nie stosować niebezpiecznych środków czyszczących o właściwo-
ściach żrących.
- Nosić odpowiednią odzież ochronną.

• Używać tylko czystego pojazdu.
- Środki pomocnicze do wspinania się (uchwyty, stopnie, poręcze itp.) 

utrzymywać w należytym stanie (usuwać śnieg, lód i inne zanie-
czyszczenia).

- Szyby kabiny, lusterka i systemy monitorowania utrzymywać w 
stanie czystym.

- Urządzenia oświetleniowe i światła odblaskowe utrzymywać w stanie 
czystym.

- Elementy obsługi i wskazania kontrolne utrzymywać w stanie 
czystym.

- Tabliczki bezpieczeństwa, tabliczki ostrzegawcze i informacyjne 
utrzymywać w stanie czystym; uszkodzone i brakujące tabliczki 
zastąpić nowymi.

• Czyszczenie przeprowadzać tylko przy wyłączonym i ochłodzonym 
silniku.

• Uważać na delikatne części i odpowiednio je zabezpieczać 
(elektryczne przyrządy sterownicze, przekaźniki).
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2 Bezpieczeństwo
Notatki:
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Wstęp 3

Wstęp
3 Wstęp

3.1 Ogólny widok pojazdu

Widok pojazdu

Rys. 2
12

9

4

7

103

5

2

1

8

11 1113

6

Poz. Nazwa

1 Zbiornik oleju hydraulicznego (z prawej strony) / zbiornik paliwa (z lewej strony)

2 Ciężar z tyłu pojazdu

3 Maska silnika

4 Bezpieczny dach operatora/ kabina operatora (opc.)

5 Reflektory robocze

6 Rama pojazdu - wózek tylny

7 Rama pojazdu - wózek przedni

8 Oświetlenie pojazdu - reflektory przednie

9 Pomost podnośnika

10 Osprzęt

11 Koła

12 Blokada przegubu wahadłowego

13 Przegub wahadłowy
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3 Wstęp
Typ i nazwa handlowa
Rozpoznanie pojazdu umożliwiają dwa oznaczenia.

• Oznaczenie typu 
- Wybite na tabliczce identyfikacyjnej

• Nazwa handlowa
- Naklejone na pojeździe

3.2 Krótki opis pojazdu

Główne komponenty pojazdu
• Stabilna rama stalowa
• Silnik rzędowy, czterocylindrowy; na łożyskach hydrodynamicznych; 

chłodzony wodą
• Kabina operatora z dopuszczeniem ROPS/FOPS

- ROPS to angielski skrót od „Roll Over Protective Structure“ (zabez-
pieczenie przed skutkami wywrócenia)

- FOPS to angielski skrót od „Falling Object Protective Structure“ 
(zabezpieczenie przed spadającymi przedmiotami)

• Wartości spalin odpowiadają wytycznej 2004/26/WE
• Napęd jazdy wykorzystujący system hydrauliczny z regulacją bezstop-

niową
• Prędkość maksymalna 20 km/h (30 km/h - opcja)
• Hydrauliczny, wahadłowy układ kierowniczy
• Osie planetarne z przodu i z tyłu
• Hamulec roboczy: uruchamiany hydraulicznie hamulec bębnowy lub 

tarczowy
• Pomost podnośnika z blokadą hydrauliczną osprzętu

Oznaczenie typu Nazwa handlowa

RL50 WL44

RL60 WL54
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Wstęp 3
Informacje ogólne
Pojazd jest według niemieckich przepisów ruchu drogowego (StVZO) 
samojezdną maszyną roboczą. Koniecznie należy przestrzegać 
przepisów obowiązujących w kraju zastosowania.

Różne możliwości zastosowania pojazdu opisano w rozdziale Prawidłowe 
zastosowanie na stronie 3-6.

Pojazd składa się z ramy pojazdu, napędu oraz osi. W ramie pojazdu 
znajdują się wszystkie jednostki napędowe i sterujące wyposażenia 
seryjnego. Rama pojazdu składa się z wózka przedniego z pomostem 
podnośnika i wózka tylnego. W wózku tylnym znajdują się jednostki 
napędowe i sterujące oraz stanowisko operatora. Są one połączone 
przegubem wahadłowym.

Napęd jazdy
Napęd stanowi silnik wysokoprężny napędzający hydraulikę układu 
kierowania oraz roboczą, jak również hydraulikę jezdną.

Hydraulika jazdy napędza skrzynię rozdzielczą, która przekazuje energię 
na oś tylną oraz przez wał przegubowy - na oś przednią.

Pojazd jest wyposażony w osie sztywne.

Hamowanie
Napęd jezdny jest jednocześnie hamulcem głównym. Oddziałuje na 
przednią i tylną osi. Hamulec uruchamia się przez pedał hamowania 
impulsowego. Pedał hamowania impulsowego uruchamia hamulec 
bębnowy / tarczowy na mechanizmie różnicowym. Hamulec postojowy 
oddziałuje również na hamulec bębnowy / tarczowy.

Układ kierowniczy
Wahadłowy układ kierowniczy wykorzystuje jeden lub dwa cylindry 
hydrauliczne o podwójnym działaniu.
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3 Wstęp
Instalacja hydrauliczna
Pojazd posiada dwa układy hydrauliczne, które zasilane są z jednego 
zbiornika oleju hydraulicznego:

- Napęd hydrostatyczny
- Hydraulika układu kierowniczego oraz robocza

Silnik wysokoprężny nieprzerwanie napędza pompę hydrauliczną (pompa 
regulacyjna), której strumień oleju jest przekazywany do silnika 
hydraulicznego (silnik regulacyjny) podłączonego kołnierzowo do skrzyni 
biegów. Energia silnika hydraulicznego jest kierowana przez skrzynię 
rozdzielczą na oś tylną oraz przez wał przegubowy - na oś przednią.

Przestawienie odbywa się automatycznie oraz płynnie, zależne jest 
jednak od prędkości obrotowej oraz obciążenia. Prędkość jazdy 
uzależniona jest od prędkości obrotowej silnika i obciążenia pojazdu. 
Jazda rozpoczyna się na planowanej prędkości obrotowej i kończy na 
maksymalnej prędkości obrotowej silnika po naciśnięciu na pedał gazu. W 
zależności od obciążenia pojazdu następuje automatyczne cofanie 
regulacji pompy nastawczej, które powoduje, że zawsze utrzymywana jest 
korzystna prędkość obrotowa. Im bardziej obciążony jest pojazd (podczas 
załadunku lub przy podjazdach) tym mniejsza jest jego prędkość. Ta 
regulacja zapewnia optymalne wykorzystanie całego zakresu mocy. 
Wciśnięcie pedału hamowania impulsowego (impulsowanie = opóźnienie; 
lewy pedał nożny) może dodatkowo wpływać na regulację, przez co 
możliwe jest cofnięcie regulacji pojazdu, z precyzyjnym dozowaniem 
również przy każdej prędkości obrotowej silnika, aż do zatrzymania 
pojazdu.

Hydraulika robocza i układu kierowniczego zasilana jest w olej pod 
ciśnieniem za pomocą zębatej pompy hydraulicznej. Pompa jest 
podłączona kołnierzowo do pompy regulacyjnej napędu jazdy.

Instalacja hydrauliczna została wyposażona w zawory ograniczające 
ciśnienie, filtry i chłodnicę oleju.
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Wstęp 3
System chłodzenia
Pod maską silnika znajduje się kombinowany system chłodzenia wodno-
olejowego, który odpowiada za chłodzenie silnika wysokoprężnego, oleju 
hydraulicznego oraz powietrza w komorze spalania silnika. Wentylator 
chłodnicy jest napędzany mechanicznie z wykorzystaniem pasków 
klinowych silnika wysokoprężnego.

Lampki i wskazania kontrolne na tablicy przyrządów zapewniają stałą 
kontrolę temperatury oleju silnikowego i hydraulicznego.

Instalacja elektryczna
Instalacja elektryczna posiada napięcie eksploatacyjne 12 Wolt. 
Odbiorniki i ich przewody doprowadzające zostały wyposażone w 
bezpieczniki.

Wyposażenie
Ładowarka składa się z pomostu podnośnika ze zintegrowanym 
hydraulicznym urządzeniem szybkiej wymiany osprzętu, a także z 
cylindrów podnoszących i przechyleniowych oraz odpowiedniego 
osprzętu.

Pojazd jest wyposażony w konstrukcję ochronną ROPS i konstrukcję 
FOPS kategorii I.

- ROPS to angielski skrót od „Roll Over Protective Structure“ (zabez-
pieczenie przed skutkami wywrócenia)

- FOPS to angielski skrót od „Falling Object Protective Structure“ 
(zabezpieczenie przed spadającymi przedmiotami)
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3 Wstęp
3.3 Informacje i zasady zastosowania

Prawidłowe zastosowanie
Pojazd jest zbudowany zgodnie z wymogami techniki oraz 
obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa pracy. Mimo to w trakcie jego 
użytkowania może wystąpić niebezpieczeństwo dla zdrowia lub życia 
operatora lub osób trzecich wzgl. niebezpieczeństwo uszkodzeń pojazdu i 
innych wartości rzeczowych.

Pojazd może być wykorzystywany wyłącznie wtedy, gdy jego stan 
techniczny nie pozostawia żadnych wątpliwości, z uwzględnieniem 
przepisów bezpieczeństwa, zagrożeń i wskazań instrukcji eksploatacji 
oraz zgodnie z jego przeznaczeniem. W szczególności należy 
niezwłocznie usuwać usterki, które mają wpływ na bezpieczeństwo!

Pojazd służy do przyjmowania i przeładunku materiału poprzez ruch w 
przód pojazdu z uwzględnieniem wskazówek bezpieczeństwa, przepisów 
i terminów określonych w instrukcji eksploatacji firmy Wacker Neuson. 
Cykl roboczy składa się z pobierania, podnoszenia, przewozu i 
rozładunku materiału.

Podobne wykorzystanie pojazdu z osprzętem alternatywnym, który nie 
zmienia wymagań bezpieczeństwa wobec pojazdu, lecz modyfikuje rodzaj 
jego zastosowania, dopuszczalne jest tylko z takim osprzętem, na który 
producent udzielił wyraźnego zezwolenia. Podczas stosowania przez 
producenta osprzętu dodatkowego obowiązują warunki szczególne.

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem obejmuje również stosowanie się 
do zaleceń zawartych w instrukcji obsługi oraz przestrzeganie warunków 
konserwacji, inspekcji i utrzymania dobrego stanu!

Inne lub wykraczające poza ten zakres użytkowanie pojazdu jest 
niezgodne z przeznaczeniem!

Zastosowanie niezgodne z przeznaczeniem
Do zastosowania niezgodnego z przeznaczeniem należy np.:

• podnoszenie lub transport osób fizycznych;
• używanie pojazdu w charakterze pomostu roboczego;
• podnoszenie lub transport ciężarów bez przewidzianego do tego celu 

osprzętu;
• użytkowanie po nieprawidłowym usunięciu usterki lub niefachowej 

naprawie;
• użytkowanie po dokonaniu istotnej modyfikacji pojazdu;
• użytkowanie do robót rozbiórkowych i prac w temperaturach poniżej 

zera na obszarach zagrożonych spadającymi przedmiotami.
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Wstęp 3
Niewłaściwe zastosowanie
Używanie pojazdu w sposób nieprzewidziany przez producenta oznacza 
jego niewłaściwe zastosowanie w myśl dyrektywy maszynowej 2006/42/
WE. Za szkody z tego wynikające odpowiada wyłącznie użytkownik.

Do niewłaściwego zastosowania pojazdu zalicza się m.in.:

• Zastosowanie niezgodne z przeznaczeniem;
• korzystanie z powierzchni i pomieszczeń, które nie zostały zdefi-

niowane w instrukcji eksploatacji jako miejsce pracy lub konserwacji;
• przeprowadzanie prac nastawczych, czyszczących i konserwacyjnych 

wbrew zaleceniom instrukcji eksploatacji;
• usuwanie usterek i przeprowadzanie czynności konserwacyjnych 

podczas pracy napędów i/lub silnika wysokoprężnego;
• nieprzestrzeganie wskazówek bezpieczeństwa i ostrzeżeń zamiesz-

czonych na pojeździe i w instrukcji eksploatacji;
• przeprowadzanie czynności konserwacyjnych i naprawczych przez 

nieprzeszkolony personel;
• dokonywanie własnych zmian w obrębie pojazdu;
• montaż wyposażenia dodatkowego bez dopuszczenia/zezwolenia;
• zastosowanie nieoryginalnych części zamiennych;
• zastosowanie pojazdu w charakterze spryskiwacza lub opryskiwacza 

mgławicowego;
• zastosowanie w obrębie pojazdu urządzeń nieposiadających dopusz-

czenia/zezwolenia ze strony producenta;
• zastosowanie podczas prac leśnych;
• zastosowanie w wodach lub na terenach dotkniętych powodzią;
• transport osób;
• montaż pomostów roboczych.

Granice przestrzenne
Używanie pojazdu poza granicami przestrzennymi określonymi przez 
producenta oznacza jego niewłaściwe zastosowanie w myśl dyrektywy 
maszynowej 2006/42/WE. Za szkody z tego wynikające odpowiada 
wyłącznie użytkownik.

Pojazd jest przeznaczony do zastosowania w:

• rolnictwie
• budownictwie
• Industrie
• gospodarce komunalnej
• ogrodnictwie i kształtowaniu terenu

Pojazd nie jest przeznaczony do zastosowania:

• pod wodą (częściowo lub całkowicie)
• pod ziemią
• w zamkniętych pomieszczeniach
• w strefach zagrożonych wybuchem
• na obszarach zanieczyszczonych substancjami promieniotwórczymi
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3 Wstęp
Zakres i sposób zastosowania osprzętu
Sposób zastosowania pojazdu zależy przede wszystkim od dostępnego 
osprzętu.

Należy pamiętać o tym, że nie wszystkie wymienione urządzenia 
dodatkowe posiadają dopuszczenie do stosowania w ruchu drogowym.

Koniecznie należy przestrzegać przepisów obowiązujących w kraju 
zastosowania.

Informacja
W celu uniknięcia uszkodzeń w obrębie pojazdu stosować wyłącznie 
osprzęt z dopuszczeniem wymieniony w tabeli! Montaż osprzętu 
niewymienionego w tabeli wymaga zgody producenta pojazdu oraz 
wystarania się we właściwym urzędzie o indywidualne zezwolenie do 
eksploatacji (EBE)!
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Wstęp 3

Wstęp
Dopuszczalny osprzęt dodatkowy

Oznaczenie urządze-
nia

Typ
Wymiary Spis treści

Zastosowanie
mm (in) m³ (ft³)

Łyżki

Łyżka do ziemi

10003692461) 1800 70.87 0,70 24.72

Rozluźnianie, nabieranie, transport i 
załadunek luźnego i stałego materiału

10003692801) 1900 74.80 0,74 26.13

10003331501) 1900 74.80 0,80 28.25

10003331491) 20003) 78.74 0,90 31.78

10003692822) 1900 74.80 0,80 28.25

10003331482) 1900 74.80 1,00 35.32

10003692962) 2000 78.74 1,11 39.20

10003331622) 22003) 86.61 1,22 43.08

10003682651) 1800 70.87 0,70 24.72

10003683531) 1900 74.80 0,74 26.13

10003331441) 1900 74.80 0,80 28.25

10003331471) 20003) 78.74 0,90 31.78

10003684172) 1900 74.80 0,80 28.25

10003331452) 1900 74.80 1,00 35.32

10003685902) 2000 78.74 0,90 31.78

10003321902) 22003) 86.61 1,22 43.08

Łyżka „4 w 1”

10003311611) 1900 74.80 0,70 24.72

10003311302) 2000 78.74 0,90 31.78

10003286801) 1900 74.80 0,70 24.72

10003223432) 2000 78.74 0,90 31.78

Łyżka do materiałów 
lekkich

10002277951) 1900 74.80 0,90 31.78

Odspajanie, nabieranie, transport i 
załadunek luźnego materiału

10002278601) 1900 74.80 1,40 49.44

10002278861) 2000 78.74 0,95 33.55

10002279421) 2100 82.68 1,00 35.32

10002277962) 1900 74.80 1,45 51.21

10002278872) 2000 78.74 1,53 54.03

10002279482) 2100 82.68 1,61 56.86

10002279612) 2200 86.61 1,70 60.04

10002279922) 2400 94.49 1,86 65.69
1) dopuszczony tylko dla modelu WL44

2) dopuszczony tylko dla modelu WL54
3) Nie posiada dopuszczenia do stosowania w ruchu drogowym! Należy przestrzegać przepisów krajowych!
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3 Wstęp
Łyżka z chwytakiem

10003259301) 1650 64.96 0,84 29.66

Rozluźnianie, nabieranie, transport i 
załadunek luźnego materiału i trud-
nego do manipulacji

10003259351) 1800 70.87 0,93 32.84

10003259312) 1650 64.96 0,84 29.66

10003259372) 1800 70.87 0,93 32.84

10003259392) 2000 78.74 1,04 36.73

10003259462) 2200 86.61 1,14 40.26

10003259492) 2400 94.49 1,25 44.14

Łyżka do mieszania 
betonu

10003463752) 1946 76.61 0,45 15.89 Nabieranie, mieszanie i transport 
materiałów do produkcji betonu10003463721) 1630 64.17 0,35 12.36

Wieżowa łyżka 
wywrotkowa

10003259071) 1800 70.87 1,22 43.08
Nabieranie, transport i załadunek luź-
nego materiału, gdzie można uzyskać 
wyższą wysokość wysypu

10003259221) 2000 78.74 1,36 48.03

10003259082) 1800 70.87 1,22 43.08

10003259232) 2000 78.74 1,36 48.03

Łyżka do kruszywa
10002279361) 2050 80.71 0,55 19.42 Rozluźnianie, nabieranie, transport i 

załadunek luźnych kamieni i żwiru gru-
bego10002279892) 2350 92.52 0,60 21.19

Łyżka boczna

10003258731) 1600 62.99 0,80 28.25

Nabieranie, transport i załadunek luź-
nego materiału, podczas których łyżkę 
można odchylać na boki

10003258771) 1800 70.87 0,96 33.90

10003258921) 2000 78.74 1,08 38.14

10003258742) 1600 62.99 0,80 28.25

10003258792) 1800 70.87 0,96 33.90

10003258932) 2000 78.74 1,08 38.14

Łyżka przesiewająca
10003515242) 1800 70.87 0,42 14.83 Nabieranie, transport, przesiewanie i 

załadunek luźnego materiału10003456181) 1600 62.99 0,33 11.65

Łyżka skarpowa
10003526321) 2000 78.74 0,77 27.19 Wyrównywanie powierzchni, nabiera-

nie, transport i załadunek luźnego 
materiału10003526002) 2000 78.74 0,77 27.19

Widły do ładowania typu krokodyl

Widły do ładowania 
typu krokodyl

10002391611) 1500 59.06

Rozluźnianie, nabieranie, transport i 
załadunek kiszonki, luźnego siana, 
paszy, obornika itd.

10002391631) 1700 66.93

10002391681) 1900 74.80

10002391662) 1700 66.93

10002391712) 1900 74.80

Widły do palet

Oznaczenie urządze-
nia

Typ
Wymiary Spis treści

Zastosowanie
mm (in) m³ (ft³)

1) dopuszczony tylko dla modelu WL44

2) dopuszczony tylko dla modelu WL54
3) Nie posiada dopuszczenia do stosowania w ruchu drogowym! Należy przestrzegać przepisów krajowych!
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Wstęp 3
Widły do palet

10002283311) 1000 39.37

Podnoszenie, transport, opuszczanie i 
układanie ciężarów w stosy

10003127811) 1200 47.24

10002272881) 1400 55.12

10002533091) 2000 78.74

10002443532) 1200 47.24

10002538112) 1400 55.12

10002533102) 2000 78.74

10002879672) 1200 47.24

10003023181) 1200 47.24

10003023192) 1200 47.24

10003264351) 1200 47.24

10003264392) 1200 47.24

Pielęgnacja terenów zielonych

Kosiarka bijakowa 
(mulczer)

10002542521) 2000 78.74
Koszenie trawy i zarośli na równym 
podłożu

Mulczer 10003070331) 950 37.40
Koszenie trawy i zarośli na równym 
podłożu przy płotach

Chwytak do pni

10003264211) 1450 57.09

Podnoszenie, transport, opuszczanie i 
układanie pni

10003264232) 1450 57.09

10003264241) 1450 57.09

10003264262) 1450 57.09

Frezarka do pniaków

10003455941)

Frezowanie pni drzew i kłączy
10003455941)

10003455981)

10003456001)

Czyszczenie

Oznaczenie urządze-
nia

Typ
Wymiary Spis treści

Zastosowanie
mm (in) m³ (ft³)

1) dopuszczony tylko dla modelu WL44

2) dopuszczony tylko dla modelu WL54
3) Nie posiada dopuszczenia do stosowania w ruchu drogowym! Należy przestrzegać przepisów krajowych!
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3 Wstęp
Zamiatarka
1000359397 2000 78.74

Oczyszczanie charakteryzującego się 
dobrą nośnością podłoża z różnych 
materiałów

1000359398 2500 98.43

Szczotka do usuwania 
chwastów

10002579681)

Zamiatarka

10002275241) 1550 61.02

10002277851) 1850 72.83

10002279841) 2300 90.55

10002277842) 1850 72.83

10002279832) 2300 90.55

10003162941) 1850 72.83

10003162971) 2050 80.71

10003163011) 2300 90.55

10003163051) 2750 108.27

10003162962) 1850 72.83

10003162992) 2050 80.71

10003163042) 2300 90.55

10003163072) 2750 108.27

10003163081) 1850 72.83

10003163211) 2050 80.71

10003163261) 2300 90.55

10003163291) 2600 102.36

10003163102) 1850 72.83

10003163252) 2050 80.71

10003163282) 2300 90.55

10003163312) 2600 102.36

Służba zimowa

Oznaczenie urządze-
nia

Typ
Wymiary Spis treści

Zastosowanie
mm (in) m³ (ft³)

1) dopuszczony tylko dla modelu WL44
2) dopuszczony tylko dla modelu WL54
3) Nie posiada dopuszczenia do stosowania w ruchu drogowym! Należy przestrzegać przepisów krajowych!
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Wstęp 3
Pług śnieżny

10002276741) 1800 70.87

Odśnieżanie i odgarnianie śniegu

10002279321) 2050 80.71

10002279332) 2050 80.71

10002276751) 1800 70.87

10002279371) 2050 80.71

10002279352) 2050 80.71

10002279771) 2250 88.58

10002280001) 2500 98.43

10002279782) 2250 88.58

10002280012) 2500 98.43

10002279791) 2250 88.58

10002280021) 2500 98.43

10002279802) 2250 88.58

10002280032) 2500 98.43

10003012321) 1860 73.23

10003012321) 2120 83.46

10003301851) 2380 93.70

10003302332) 2120 83.46

10003302312) 2380 93.70

10003301892) 2640 103.94

Rozsiewacz soli

1000228221 0,11 3.88

Służba zimowa1000249568 0,17 6.00

1000228222 0,30 10.59

Specjalne zastosowania

Kosz na odpadki 1000228215 1000 39.37 1,00 35.31
Transport i rozładunek gałęzi, odpa-
dów itp.

Pomost roboczy BLA I 1000252791 1300 51.18
Podnoszenie pracowników
Tylko w połączeniu z pojazdem wypo-
sażonym w osprzęt firmy Weidemann

Narzędzie do wyrów-
nywania podłoża

10003243161) 2000 78.74 Wyrównywanie nawierzchni sypkich

Oznaczenie urządze-
nia

Typ
Wymiary Spis treści

Zastosowanie
mm (in) m³ (ft³)

1) dopuszczony tylko dla modelu WL44

2) dopuszczony tylko dla modelu WL54
3) Nie posiada dopuszczenia do stosowania w ruchu drogowym! Należy przestrzegać przepisów krajowych!
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3 Wstęp
Jednostka napędowa 
świdra ziemnego3) 10003092641)

Wiercenie otworów w ziemi

Świder ziemny, dłu-
gość 1240 mm (48.82 
in)3)

10001991911) Ø 152 5.98

10001991921) Ø 229 9.02

10001991981) Ø 305 12.01

Świder ziemny, dłu-
gość 1520 mm (59.84 
in)3)

10001991961) Ø 152 5.98

10001991971) Ø 229 9.02

10001992071) Ø 305 12.01

Chwytak doniczek3) 10002991041) Chwytanie, transport i odstawianie 
dużych doniczek

Spychacz 10003396492) 2500 98.43 Przesuwanie różnych materiałów

Spychak

10003462251) 2300 90.55

10003462551) 2500 98.43

1000346311 2500 98.43 Laserowo wspomagane wyrównywa-
nie powierzchni1000346315 2800 110.24

Oznaczenie urządze-
nia

Typ
Wymiary Spis treści

Zastosowanie
mm (in) m³ (ft³)

1) dopuszczony tylko dla modelu WL44
2) dopuszczony tylko dla modelu WL54
3) Nie posiada dopuszczenia do stosowania w ruchu drogowym! Należy przestrzegać przepisów krajowych!
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Wstęp 3

Wstęp
3.4 Oznakowanie

Tabliczka identyfikacyjna
Na pojeździe jest na stałe zamieszczona tabliczka identyfikacyjna.

Podane na niej są następujące informacje:

Dodatkowe tabliczki identyfikacyjne

Ponadto następujące podzespoły posiadają własne tabliczki znamionowe:

• Silnik wysokoprężny
• Nastawcza pompa osiowo-tłokowa (hydrauliczna pompa jezdna)
• Silnik olejowy (hydrauliczny silnik jezdny)
• osie
• konstrukcja ochronna ROPS/FOPS
• akumulator hydrauliczny (jeśli jest)
• zaczep holowniczy (jeśli jest)

Rys. 3

Weidemann GmbH
Mühlhäuser Weg 45-49
D-34519 Diemelsee-Flechtdorf

Fahrzeug-Ident-Nr.

Betriebsgewicht kg zul. Achslast hinten kg

zul. Ges Gew. kg

Hom.-Nr

zul. Anhängelast kg

Art.-Nr.

Motorleistung kW zul. Achslast vorn kg

Baujahr

Radlader

M
ad

e 
in

 G
er

m
an

y

Typ

1

2
3 4
5
6

8
9
7

10
11 12
13

Poz. Nazwa

1 Producent

2 Nazwa handlowa

3 Numer artykułu

4 Rok produkcji

5 Nr ident. pojazdu

6 Typ

7 Moc silnika kW

8 Dopuszczalne obciążenie na oś przednią w kg

9 Ciężar roboczy w kg

10 Dopuszczalne obciążenie na oś tylną w kg

11 Dopuszczalny ciężar całkowity w kg

12 Dopuszczalna masa przyczepy w kg

13 Numer homologacji
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3 Wstęp
Informacje o tabliczkach ostrzegawczych i informacyjnych

OSTRZEŻENIE
Brakujące lub uszkodzone oznakowania niosą ze sobą 
niebezpieczeństwo skaleczenia!

Nieodpowiednie ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem może skutkować 
poważnymi obrażeniami ciała, łącznie ze śmiercią.

► Nigdy nie usuwać tabliczek ostrzegawczych i informacyjnych.

► Natychmiast wymienić uszkodzone tabliczki ostrzegawcze i 
informacyjne.

Na pojeździe są zamieszczone różne tabliczki ostrzegawcze i 
informacyjne.

Oznaczenie tabliczek ostrzegawczych: 

Oznaczenie tabliczek informacyjnych: 

Nowe tabliczki ostrzegawcze i informacyjne można zamówić w serwisie 
Wacker Neuson.

Lokalizacja tabliczek ostrzegawczych i informacyjnych

WX

HX

Rys. 4

W1

W1

W2

W3

W4

W6

W5 W9W8 W7

H2H1 W10W14

H3

H4
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Wstęp 3
,

Opis tabliczek ostrzegawczych
Tabliczka W1: zagrożenia ogólne

Uwaga! W strefie zagrożenia pojazdu nie mogą przebywać żadne osoby.

Lokalizacja: po lewej i prawej stronie na pomoście podnośnika oraz z tyłu 
pojazdu.

Tabliczka W2: niebezpieczeństwo poważnych obrażeń ciała

Uwaga! Nie dotykać obracających się części!

Prace kontrolne i konserwacyjne przyprowadzać tylko po wyłączeniu 
silnika!

Lokalizacja: pod maską silnika w strefie chłodzenia silnika.

Tabliczka W3: wyjąć kluczyk ze stacyjki

Uwaga! Przed przystąpieniem do prac kontrolnych i konserwacyjnych w 
pojeździe wyjąć kluczyk ze stacyjki.

• Przed pracami konserwacyjnymi zapoznać się z podręcznikiem serwi-
sowym.

• Naprawy są zastrzeżone dla specjalistów z odpowiednimi uprawnie-
niami.

Lokalizacja: na masce silnika.

Tabliczka W4: odstęp od pojazdu

Uwaga! Zachować odpowiedni odstęp od pojazdu

• Nie wchodzić pod podniesiony pomost podnośnika.

Lokalizacja: na cylindrach podnoszących pomostu podnośnika.

Rys. 5

Rys. 6

Rys. 7

Rys. 8
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3 Wstęp
Tabliczka W5: niebezpieczeństwo poparzenia!

Uwaga! Nie dotykać!

• Nosić rękawice i odzież ochronną.

Lokalizacja: pod maską silnika w pobliżu układu wydechowego / filtra 
zanieczyszczeń spalinowych.

Tabliczka W6: zbiornik znajduje się pod ciśnieniem; Niebezpie-
czeństwo poparzenia!

Uwaga! Nie otwierać, chłodnica jest gorąca i znajduje się pod ciśnieniem. 

• Chłodnicę otworzyć dopiero po ochłodzeniu cieczy.
• Ostrożnie otworzyć pokrywę w celu powolnego wypuszczenia 

ciśnienia.
• Nosić rękawice i odzież ochronną.

Lokalizacja: pod maską silnika w pobliżu zbiornika wyrównawczego 
chłodnicy.

Tabliczka W7: założyć pas bezpieczeństwa; pamiętać o zapew-
nieniu stabilności pojazdu!

• Pojazd uruchamiać wyłącznie z siedzenia operatora.
• Podczas eksploatacji pojazdu założyć pas bezpieczeństwa.
• Przestrzegać stateczności pojazdu.

Lokalizacja: w kabinie operatora w pobliżu siedzenia.

Tabliczka W8: konstrukcje ochronne ROPS/FOPS

• Uszkodzony dach zabezpieczający FOPS/pałąk ROPS nie spełniają 
swoich funkcji ochronnych.

• Nigdy nie wykonuj wierceń ani spawania nadbudówek ROPS/FOPS.
• Przestrzegaj wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji obsługi.

Lokalizacja: przy konstrukcji ochronnej ROPS/FOPS lub kabinie 
operatora.

Rys. 9

Rys. 10

15 PSI
1 BAR

Rys. 11

Rys. 12
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Wstęp 3
Tabliczka W9: przewożenie osób

Niebezpieczeństwo upadku oraz obrażeń przewożonych osób.

• Nigdy nie przewozić osób pojazdem.

Lokalizacja: na stanowisku operatora.

Tabliczka W10: przebywanie w zasięgu pracy przegubu

W zasięgu pracy przegubu wahadłowego istnieje niebezpieczeństwo 
skaleczenia.

• Podczas eksploatacji pojazdu nie przebywać w zasięgu pracy 
przegubu.

Lokalizacja: z lewej i prawej strony wózka przedniego w pobliżu przegubu 
wahadłowego.

Tabliczka ostrzegawcza W11 (opc.): odstęp od pojazdu

Uwaga! Niebezpieczeństwo skaleczenia w obszarze pracy pojazdu

• Podczas pracy zachować odpowiedni odstęp od pojazdu.

Lokalizacja: z lewej i prawej strony wózka górnego.

Tabliczka ostrzegawcza W12 (opc.): Blokada przegubu wahadło-
wego

Uwaga! Niebezpieczeństwo zgniecenia w zasięgu pracy przegubu 
pojazdu.

• Podczas eksploatacji pojazdu nie przebywać w zasięgu pracy 
przegubu.

• Przed wykonywaniem prac w obrębie przegubu zablokować przegub 
wahadłowy.

• Podczas transportu pojazdu zablokować przegub wahadłowy.
➥ Blokada przegubu wahadłowego na stronie 6-6

Lokalizacja: z lewej i prawej strony wózka przedniego w pobliżu przegubu 
wahadłowego.

Rys. 13

Rys. 14

Rys. 15

Rys. 16
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3 Wstęp
Tabliczka ostrzegawcza W13 (opc.): transport osób z użyciem 
urządzenia załadowczego

Uwaga! Niebezpieczeństwo skaleczenia podczas upadku z ładowarki.

• Nie podnosić ani nie transportować osób fizycznych za pomocą 
ładowarki.

Lokalizacja: z lewej i prawej strony pomostu podnośnika.

Tabliczka ostrzegawcza W14 (opc.): Spadające przedmioty

Uwaga! Nigdy nie transportować jednocześnie kilku dużych bel lub 
skrzyń!

• Ładowanie dużych bel lub drobnicy z użyciem pojazdów bez dachu 
ochronnego lub kabiny jest zabronione!

• Przed uruchomieniem zapoznać się z instrukcją eksploatacji!
• Podczas eksploatacji pojazdu założyć pas bezpieczeństwa!

Lokalizacja: na dźwigarze zewnętrznym przy dachu ochronnym.

Rys. 17

Rys. 18
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Wstęp 3
Opis tabliczek informacyjnych
Tabliczka H1: odłącznik akumulatora

Tutaj znajduje się rozłącznik akumulatorów.

➥ –Odłącznik akumulatora na stronie 5-12

Lokalizacja: w kabinie z prawej strony za siedzeniem operatora.

Tabliczka informacyjna H2: smarowanie

Punkty smarowania smarować co 20 godzin pracy.

➥ –Plan smarowania na stronie 7-12

Lokalizacja: na wózku przednim w pobliżu przegubu wahadłowego.

Tabliczka informacyjna H3: trwa regeneracja. Nie wyłączać sil-
nika.

Podczas trwającej regeneracji świecą się lampki kontrolne. Te lampki 
kontrolne wskazują, że należy liczyć się z podwyższonymi temperaturami 
gazów spalinowych. Rozpoczęte regeneracje wolno przerywać wyłącznie 
w sytuacjach wyjątkowych.

• Podczas regeneracji należy utrzymywać bezpieczną odległości od 
materiałów łatwopalnych, takich jak siano i słoma.

• Nie przebywać ani nie wchodzić w strefę tylnego wylotu spalin.
• Rozpoczętą regenerację należy w miarę możliwości zawsze przepro-

wadzać do końca.

Umieszczony przy kabinie: 1x po prawej stronie przedniej szyby

Aby uzyskać więcej informacji, przeczytać następujące rozdziały:

➥ Lampka kontrolna filtra cząstek stałych silnika wysokoprężnego na 
stronie 4-25

➥ Regeneracja filtra cząstek stałych silnika wysokoprężnego 
(opc.) na stronie 5-8

➥ Oczyszczanie spalin na stronie 7-58

Rys. 19

Rys. 20

DON‘T
STOP

ENGINE

Rys. 21
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3 Wstęp
Tabliczka informacyjna H4: bardzo niska zawartość siarki

Nieprawidłowy olej napędowy może spowodować uszkodzenie silnika. 
Specyfikacje i wymagania odnośnie do oleju napędowego znajdują się w 
rozdziale poświęconym konserwacji. Należy ich koniecznie przestrzegać. 
Należy stosować wyłącznie olej napędowy o niskiej zawartości siarki 
(S ≤ 15 mg/kg).

➥ Smary i materiały robocze na stronie 7-14 

Lokalizacja: na króćcu wlewowym zbiornika oleju napędowego.

Rys. 22

AVIS

AVISO

NOTICE
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Uruchamianie 4

Uruchamianie
4 Uruchamianie

4.1 Kabina operatora/stanowisko sterowania

Informacje na temat kabiny operatora (opc.)

OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo wypadku wskutek ograniczenia pola 
widoczności!

Montaż siatki ochronnej może powodować ograniczenie pola 
widoczności.

► Siatkę zdemontować przed jazdą na drogach publicznych.

► Podczas pracy pojazd obsługiwać powoli i ostrożnie.

• Ze środków pomocniczych do wspinania się (uchwyty, stopnie) 
usuwać zanieczyszczenia, śnieg i lód.

• Z szyb (przedniej, bocznej i tylnej) usuwać zanieczyszczenia, śnieg i 
lód.

• Uszkodzoną kabinę operatora (odkształcenia na skutek wypadku itp.) 
należy wymienić w autoryzowanym warsztacie.

• Wiercenie, szlifowanie, spawanie lub odrywanie elementów kabiny jest 
zabronione; czynności te mają ujemny wpływ na działanie ochronne 
kabiny operatora.

• Dodatkowa siatka ochronna (opc.) ogranicza widoczność.
BA WL44 / WL54 * 05/2017* RL50-60LP_4-1_Steuerstand_pl.fm * [pl] 4-1



4 Uruchamianie
Drzwi kabiny
Otwieranie drzwi kabiny

ZACHOWAĆ OSTROŻNOŚĆ
Niebezpieczeństwo zgniecenia podczas niezablokowanych drzwi 
kabiny!

Zatrzaśnięcie drzwi kabiny może doprowadzić do zmiażdżenia ciała.

► Drzwi należy zawsze blokować.

► Podczas zamykania korzystać z odpowiednich uchwytów.

Kabina operatora jest wyposażona w drzwi lewe i prawe. Z prawych drzwi 
kabiny można korzystać w razie niebezpieczeństwa.

• Pociągnąć od zewnątrz za automat do otwierania drzwi.
➥ Otworzyć drzwi kabiny.

• Przesunąć od wewnątrz dźwignię odblokowującą w kierunku O.
➥ Otworzyć drzwi kabiny.

Wchodzenie do pojazdu

ZACHOWAĆ OSTROŻNOŚĆ
Niebezpieczeństwo upadku podczas wchodzenia i wychodzenia!

Nieprawidłowe wchodzenie i wychodzenie może spowodować skaleczenia.

► Zalecone środki pomocnicze do wspinania się utrzymywać w czystym 
stanie.

► Podczas wchodzenia i wychodzenia korzystać z zaleconych środków 
pomocniczych.

► Przy wsiadaniu i wysiadaniu twarz kierować w stronę pojazdu.
► Uszkodzone środki pomocnicze wymienić na nowe.

Do pojazdu wchodzić tylko w sposób przedstawiony na Rys. 24.

Środek pomocniczy do wspinania się jest umieszczony na przednim 
dźwigarze kabiny.

WSKAZÓWKA
Możliwość uszkodzenia kolumny kierownicy podczas wchodzenia i schodzenia.
Chwytanie za kierownicę podczas wchodzenia i schodzenia może 
spowodować uszkodzenie układu kierowniczego.
► Podczas wchodzenia korzystać wyłącznie z odpowiednich uchwytów.
Kierownica i kolumna kierownicy nie powinny służyć do wspinania się.

Rys. 23

O

Rys. 24
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Uruchamianie 4
Blokowanie drzwi kabiny

Drzwi kabiny można otworzyć i zablokować w tym położeniu.

• Zatrzasnąć drzwi kabiny.
➥ Drzwi kabiny są zablokowane.

• Dźwignię odblokowującą poruszać od wewnątrz.
➥ Drzwi kabiny są odblokowane.

Informacja
Możliwość otwierania i blokowania drzwi kabiny razem zależy od wersji 
kabiny i opon wzgl. szerokości błotnika.

Unieruchamianie drzwi kabiny

Drzwi kabiny można unieruchomić w pozycji lekko otwartej. W tym celu 
przechylić dźwignię blokującą.

Informacja
W przypadku wersji z kabiną Komfort istnieje możliwość otwarcia i 
zablokowania prawej szyby bocznej.

Wyjście bezpieczeństwa

Informacja
W razie niebezpieczeństwa należy korzystać z prawych drzwi kabiny, jeśli 
drzwi lewe są zablokowane. Prawe drzwi kabiny są oznaczone znakiem 
przedstawionym na Rys. 27.

W przypadku wersji z kabiną Komfort prawa szyba boczna może służyć 
jako wyjście awaryjne.

Rys. 25

Rys. 26

Rys. 27
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4 Uruchamianie
Regulacja siedzenia operatora

OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo wypadku na skutek regulacji siedzenia operatora 
podczas pracy!

Regulacja siedzenia podczas pracy może doprowadzić do poważnych 
obrażeń, łącznie ze śmiercią.

► Regulację przeprowadzać przed uruchomieniem pojazdu.

► Upewnić się, że dźwignie regulacji siedzenia są zablokowane.

Siedzenie operatora wyregulować w zależności od indywidualnych 
potrzeb (wzrost, pozycja ciała itp.). W ten sposób można uniknąć 
skurczów i znużenia podczas pracy.

Siedzenie należy ustawić w taki sposób, aby dźwignia i pedały były łatwo 
dostępne, a plecy przylegały do oparcia siedzenia.

Ustawić niski fotel operatora
1. Regulacja oparcia:

Aby przestawić oparcie, „pociągnąć w górę“ dźwignię blokującą. 
Siedzisko przesuwać do przodu lub do tyłu aż do osiągnięcia żądanego 
nachylenia. Dźwignia ryglująca musi zatrzasnąć się w żądanej pozycji. Po 
zablokowaniu oparcie nie powinno się dalej przesuwać.

2. Regulacja wzdłużna:

Siedzenie przestawić w kierunku wzdłużnym, uruchamiając dźwignię 
blokującą do góry. Po przestawieniu dźwignia ryglująca musi się 
zatrzasnąć w wymaganej pozycji. Po zablokowaniu siedzenie operatora 
nie może się dalej przesuwać.

3. Regulacja ciężaru:

Ciężar należy ustawiać przy obciążonym siedzeniu. Uchwyt regulacyjny 
wcisnąć w dół i ustawić odpowiednio do ciężaru operatora podanego na 
skali. Ustawienie mniejszego ciężaru wymaga wciśnięcia uchwytu w dół 
aż do oporu. Uchwyt regulacyjny powraca automatycznie w górę na 
najmniejszy ciężar. W efekcie możliwe jest ponowne ustawienie ciężaru.

Rys. 28

21 3
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Uruchamianie 4
Niski fotel operatora z amortyzacją pneumatyczną (opc.)

WSKAZÓWKA
Zbyt długie uruchamianie regulacji ciężaru/wysokości może spowodować 
uszkodzenie sprężarki.

► Regulację ciężaru zakończyć najpóźniej po upływie 1 minuty.

1. Regulacja wzdłużna

Siedzenie przestawić w kierunku wzdłużnym, uruchamiając dźwignię 
blokującą do góry. Po przestawieniu dźwignia ryglująca musi się 
zatrzasnąć w wymaganej pozycji. Po zablokowaniu siedzenie operatora 
nie może się dalej przesuwać.

2. Regulacja ciężaru

Regulacja ciężaru przy obciążonym siedzeniu operatora odbywa się 
poprzez krótkie pociągnięcie lub naciśnięcie dźwigni regulacji ciężaru. 
Ciężar jest ustawiony prawidłowo, gdy pomarańczowa wskazówka 2a 
znajduje się pośrodku wziernika.

3. Regulacja wysokości

Indywidualną wysokość można dopasować do minimalnego ugięcia 
sprężyny.

4. Regulacja oparcia

Nachylenie oparcia przestawić, uruchamiając dźwignię blokującą do góry. 
Po przestawieniu dźwignia ryglująca musi się zatrzasnąć w wymaganej 
pozycji. Po zablokowaniu oparcie nie może się dalej przesuwać.

5. Podparcie lędźwiowe

Uruchomienie uchwytu pokrętnego umożliwia regulację wychylenia 
oparcia w tapicerce.

6. Ogrzewanie siedzenia (opc.)

Przełącznik do włączania i wyłączania ogrzewania siedzenia znajduje się 
z lewej strony oparcia.

Rys. 29

4

1

5
6

2/3 2a
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4 Uruchamianie
Ustawić wysoki fotel operatora
1. Regulacja wzdłużna:

Siedzenie przestawić w kierunku wzdłużnym, uruchamiając dźwignię 
blokującą do góry. Po przestawieniu dźwignia ryglująca musi się 
zatrzasnąć w wymaganej pozycji. Po zablokowaniu siedzenie operatora 
nie może się dalej przesuwać.

2. Regulacja ciężaru:

Ustawić ciężar przy obciążonym siedzeniu, obracając uchwyt regulacyjny. 
Ciężar jest ustawiony prawidłowo, gdy we wzierniku (poz. 2a) widoczna 
jest wyregulowana pozycja uchwytu regulacji wysokości.

3. Regulacja oparcia:

Nachylenie oparcia przestawić, uruchamiając dźwignię blokującą do góry. 
Po przestawieniu dźwignia ryglująca musi się zatrzasnąć w wymaganej 
pozycji. Po zablokowaniu oparcie nie może się dalej przesuwać.

4. Regulacja wysokości:

Regulacja wysokości jest możliwa w trzech stopniach. Wyregulować 
wysokość przy obciążonym siedzeniu, obracając uchwyt regulacji 
wysokości. Ustawiona pozycja jest pokazana w dolnej części uchwytu. Po 
każdej regulacji wysokości należy ponownie wyregulować ciężar.

Rys. 30

21 3

2a 4
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Uruchamianie 4
Wysoki fotel operatora z amortyzacją pneumatyczną (opc.)

WSKAZÓWKA
Zbyt długie uruchamianie funkcji regulacji ciężaru może spowodować 
uszkodzenie sprężarki.

► Regulację ciężaru zakończyć najpóźniej po upływie 1 minuty.

1. Regulacja wzdłużna

Siedzenie przestawić w kierunku wzdłużnym, uruchamiając dźwignię 
blokującą do góry. Po przestawieniu dźwignia ryglująca musi się 
zatrzasnąć w wymaganej pozycji. Po zablokowaniu siedzenie operatora 
nie może się dalej przesuwać.

2. Regulacja ciężaru

Regulacja ciężaru przy obciążonym siedzeniu operatora odbywa się 
poprzez krótkie pociągnięcie lub naciśnięcie dźwigni regulacji ciężaru. 
Osiągnięcie górnego lub dolnego ogranicznika krańcowego w sposób 
słyszalny wskazuje na minimalne lub maksymalne wyregulowanie 
ciężaru.

3. Regulacja wysokości

Indywidualną wysokość można dopasować do minimalnego ugięcia 
sprężyny.

4. Regulacja oparcia

Nachylenie oparcia przestawić, uruchamiając dźwignię blokującą do góry. 
Po przestawieniu dźwignia ryglująca musi się zatrzasnąć w wymaganej 
pozycji. Po zablokowaniu oparcie nie może się dalej przesuwać.

5. Ogrzewanie siedzenia (opc.)

Przełącznik do włączania i wyłączania ogrzewania siedzenia znajduje się 
z lewej strony oparcia.

Rys. 31

4

1

5

2/3
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4 Uruchamianie
Regulacja kierownicy

OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo wypadku na skutek regulacji kierownicy podczas 
pracy!

Ustawianie kierownicy podczas pracy może skutkować poważnymi 
obrażeniami ciała, łącznie ze śmiercią.

► Kierownicę ustawiać przed uruchomieniem pojazdu.

► Upewnić się, że dźwignia regulacyjna układu kierowniczego jest 
zablokowana.

Kierownica umożliwia ustawienie pozycji w kierunku wzdłużnym (L). W 
efekcie możliwe jest dostosowanie układu kierowniczego do 
indywidualnych potrzeb operatora.

1. Dźwignię przestawną 1 nacisnąć w dół i przytrzymać w tym położeniu.
➥ Kierownica jest odblokowana.

2. Przestawić kierownicę.
3. Zwolnić dźwignię.

➥ Kierownica jest zablokowana.

Pole widoczności i lusterka

Ograniczenia pola widoczności

OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo skaleczenia wskutek ograniczenia pola 
widoczności!

Osoby mogące wejść na obszar zagrożenia lub przebywające w tym 
obszarze mogą zostać niezauważone i odnieść obrażenia ciała.

► Pole widoczności sprawdzić przed uruchomieniem pojazdu.

► Przed uruchomieniem ustawić lusterka.

► Osprzęt zdemontować przed jazdą na drogach publicznych.

Pod pojęciem pola widoczności rozumie się obszar widoczny dla 
operatora z kabiny. Dodatkowo na pojeździe mogą być zamontowane 
lusterka lub system monitorowania.

Rys. 32

1
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Uruchamianie 4
Ograniczenia widoczności podczas pracy

OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo wypadku wskutek ograniczenia pola 
widoczności!

Ograniczone pole widoczności może być przyczyną niezauważenia osób 
fizycznych i przedmiotów.

► Pole widoczności sprawdzić przed uruchomieniem pojazdu.

► Przed uruchomieniem ustawić lusterka.

► Usunąć przeszkody z obszaru pracy.

► Podczas przemieszczania materiału ładunkowego ładowarkę umieścić 
w najniższym położeniu.

► Zapewnić pole widoczności przy zastosowaniu odpowiednich środków 
(osoba sterująca pracą operatora lub system monitorowania).

Ustawić lusterko wsteczne

1. Wyregulować lusterko wsteczne w sposób przedstawiony na rysunku.
- Aby lusterko nie uderzało w drzwi kabiny, uchwyt lusterka obrócić do 

przodu o mniej więcej 90°.
2. Lusterko wsteczne umieścić w odpowiedniej pozycji.

- Od strony wewnętrznej X musi być widoczna krawędź zewnętrzna 
pojazdu.

- W górnej części Y musi być widoczny horyzont.
- Obszar widoczny w dolnej części Z musi być położony jak najbliżej 

pojazdu.

Informacja
W taki sam sposób należy wyregulować lusterko wewnętrzne, tak aby 
umożliwić widzenie obszaru za pojazdem.

Gaśnica (opc.)
Gaśnica nie jest zaliczana do wyposażenia seryjnego pojazdu.

Późniejszy montaż gaśnicy musi się odbywać w autoryzowanym 
warsztacie. Nigdy nie wykonuj wierceń ani spawania nadbudówek ROPS/
FOPS.

Miejsce montażu gaśnicy jest przedstawione na Rys. 34 lub Rys. 37.

Informacje na temat obsługi gaśnicy są zamieszczone na zbiorniku.

X

Z

Y

Rys. 33

Rys. 34
BA WL44 / WL54 * 05/2017* RL50-60LP_4-1_Steuerstand_pl.fm * [pl] 4-9



4 Uruchamianie
Pas bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo skaleczenia na skutek niezałożenia lub 
nieprawidłowego założenia pasa bezpieczeństwa!

Niezałożony lub nieprawidłowo założony pas bezpieczeństwa może 
skutkować poważnymi obrażeniami ciała, łącznie ze śmiercią.

► Pas bezpieczeństwa zakładać przed uruchomieniem pojazdu.

► Podczas zakładania pas nie może być skręcony.

► Pasa nie nakładać na twarde, ostre i kruche przedmioty znajdujące się 
w odzieży.

► Pas zakładać na biodra i mocno naciągnąć.

OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo skaleczenia podczas zastosowania 
uszkodzonego lub zanieczyszczonego pasa bezpieczeństwa!

Uszkodzony lub zanieczyszczony pas bezpieczeństwa może 
spowodować poważne obrażenia ciała, łącznie ze śmiercią.

► Pas i zamek pasa utrzymywać w czystości.

► Pas i zamek pasa kontrolować pod kątem uszkodzeń.

► Uszkodzony pas lub zamek pasa natychmiast wymienić w 
autoryzowanym warsztacie.

► Po każdym wypadku pas bezpieczeństwa należy natychmiast 
wymienić w autoryzowanym warsztacie i sprawdzić punkty zaczepowe 
oraz zamocowanie siedzenia pod kątem możliwości większego 
obciążenia.

Pas zapewnia bezpieczeństwo operatora podczas eksploatacji pojazdu.

Założyć pas bezpieczeństwa

1. Zająć miejsce na siedzeniu w taki sposób, aby całe plecy przylegały do 
oparcia.

2. Nacisnąć dźwignię odblokowującą 1 na zwoju pasa i pas 
bezpieczeństwa przesuwać przez biodra.
- Pas nie może być skręcony.

3. Języczek 2 wprowadzić do zamka pasa 3 i zwolnić dźwignię 
odblokowującą 1 na zwoju pasa.
➥ Pas bezpieczeństwa jest zablokowany.

Odpinanie pasa bezpieczeństwa

1. Nacisnąć czerwony przycisk na zamku.
➥ Pas bezpieczeństwa jest odblokowany.

2. Nacisnąć dźwignię odblokowującą 1 na zwoju pasa.
➥ Pas zwinie się.

Rys. 35

3 2

1
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Uruchamianie 4

Uruchamianie
4.2 Elementy obsługi

Opis elementów obsługi
Opis elementów obsługi zawiera informacje o funkcji i zastosowaniu 
poszczególnych lampek kontrolnych i elementów obsługi.

Numer strony podany w tabeli orientacyjnej odsyła do opisu danego 
elementu obsługi.

Niniejsza instrukcja obsługi opisuje funkcje następujących wersji:

• Pojazd z bezpiecznym dachem operatora/ standardową kabiną
• Pojazd z kabiną Komfort

Rozmieszczenie łącznika przechylnego wyróżnia się przy tym. Łączniki 
przechylne i elementy obsługi, które znajdują się w tym samym położeniu 
we wszystkich wersjach, są przewidziane w niniejszej instrukcji tylko 
z jednym numerem pozycji. 

Informacja
Nie wszystkie opcje opisane w niniejszej instrukcji eksploatacji są 
dostępne w pojeździe.

Opisane w niniejszej instrukcji wyposażenie specjalne nie jest dostępne 
we wszystkich krajach.
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4 Uruchamianie
Elementy obsługi i wskaźniki Standard

Rys. 36
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Uruchamianie 4
Poz. Nazwa

1 Ogrzewanie kabiny (opc.)

2 Stacyjka zapłonowa

3 Pedał gazu

4 Listwa łączników dźwigienkowych 1 (na tablicy przyrządów)

5 Dźwignia sterująca pomostu podnośnika

6 Listwa łącznika dźwigienkowego 2

7 Listwa łącznika dźwigienkowego 3

8 Listwa łącznika dźwigienkowego 4

9 Dźwignia sterująca hydrauliki dodatkowej (trzeci obwód sterowania)

10 Dźwignia operatora dla gazu ręcznego (opc.)

11 Radio (opc.)

12 Podłokietnik (opc.)

13 Listwa łącznika dźwigienkowego 5

14 Uchwyt na napoje (opc.)

15 Fotel operatora

16 Dźwignia sterująca hamulca postojowego

17 Kierownica

18 Dźwignia kierownicy - dźwignia sterująca oświetlenia, kierunkowskazu i sygnału

19 Pedał hamulcowy inch

20 Podnóżek

Nieprzedstawione elementy obsługi

21 Listwa łączników przechylnych 6 (w dachu kabiny z prawej strony)
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4 Uruchamianie
Elementy obsługi i wskaźniki Komfort

Rys. 37
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Uruchamianie 4
Poz. Nazwa

22 Listwa łączników dźwigienkowych 1 (na tablicy przyrządów)

23 Pedał gazu

24 Listwa łącznika dźwigienkowego 2

25 Listwa łącznika dźwigienkowego 3

26 Listwa łącznika dźwigienkowego 4

27 Dźwignia sterująca pomostu podnośnika

28 Dźwignia operatora gazu ręcznego

29 Dźwignia operatora hamowania impulsowego

30 Elementy obsługi klimatyzacji

31 Radio (opc.)

32 Odłącznik akumulatora

33 Kieszeń Kombi

34 Gaśnica (opc.)

35 Dźwignia sterująca hamulca postojowego

36 Fotel operatora

37 Pedał hamulcowy inch

38 Dźwignia kierownicy - dźwignia sterująca oświetlenia, kierunkowskazu i sygnału

39 Kierownica

40 Dysze dmuchawy

Nieprzedstawione elementy obsługi

41 Listwa łączników przechylnych 5 (w dachu kabiny z prawej strony)
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4 Uruchamianie
Wskaźniki

Rys. 38

54

53
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45

44

43

42

55

Poz. Wskaźnik                                                                            Strona

42 Lampka kontrolna „kierunkowskaz (migacz)“ (zielona) 4-23

43 Lampka ostrzegawcza „hamulec postojowy“ (czerwona) 4-23

44 Lampka ostrzegawcza „elektronika pojazdu“ (czerwona) 4-23

45 Lampka ostrzegawcza „elektronika pojazdu“ (żółta) 4-23

46 Lampka ostrzegawcza „wskazanie usterki silnika“ (żółta) 4-24

47
Lampka ostrzegawcza „wskazanie usterki silnika“ (czer-
wona)

4-24

48
Lampka ostrzegawcza „ciśnienie oleju silnikowego“ (czer-
wona)

4-24

49
Lampka ostrzegawcza „funkcja ładowania prądnicy“ (czer-
wona)

4-24

50 Lampka kontrolna „żarzenie“ (żółta) 4-24

51
Lampka kontrolna „konieczność regeneracji filtra cząstek 
stałych silnika wysokoprężnego (DPF)” (żółta)

4-25

52
Lampka kontrolna „Stłumienie regeneracji filtra cząstek sta-
łych silnika wysokoprężnego (DPF)” (żółta)

4-25

53
Lampka kontrolna „Czynna regeneracja filtra cząstek sta-
łych silnika wysokoprężnego (DPF)” (żółta)

4-25

54 Lampka kontrolna „światła długie“ (niebieska) 4-24

55 Wyświetlacz pojazdu 4-26
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Uruchamianie 4
Dźwignia sterująca pomostu podnośnika
Widok z przodu

Widok z tyłu

Rys. 39

56 57 58

6261

59 60

Poz. Elementy obsługi Strona

56
Przycisk sterujący A (zarezerwowany dla wyposaże-
nia specjalnego)

57
Przycisk sterujący B (zarezerwowany dla wyposaże-
nia specjalnego)

58 Przycisk sterujący złącza elektrycznego z przodu II 5-53

59 Pokrętło do przodu / wstecz 5-5

60
Pokrętło do obsługi dodatkowych złączy hydraulicz-
nych na pomoście podnośnika, czwarty obwód stero-
wania (opc.)

5-62

61 Przycisk sterujący - bieg szybki / pełzający 5-1, 5-6

62 Przycisk sterujący złącza elektrycznego z przodu I 5-53

Rys. 40

64

63

Poz. Elementy obsługi Strona

63 Pokrętło trzeciego obwodu sterowania (opc.) 5-59

64 Przycisk sterujący blokady mechanizmu różnicowego 5-13

Rys. 41

12V

12VA B
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4 Uruchamianie
Przełączniki obrotowe

Rys. 42

65

Poz. Przełącznik obrotowy - stopnie dmuchawy Strona

65 Przełącznik obrotowy „dmuchawa“ 5-20

Rys. 43

66

Poz. Przełącznik obrotowy temperatury Strona

66 Przełącznik obrotowy „temperatura ogrzewania“ 5-21
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Uruchamianie 4
Listwy przełączników bezpiecznego dachu operatora i kabiny Standard

Informacja
Funkcje łączników przechylnych mogą się różnić w zależności od 
konfiguracji pojazdu.

Rys. 44

71

72

70

68

69

67

Poz.
Listwa łączników dźwigienkowych 1 (na tablicy 
przyrządów)

Strona

67 Łącznik przechylny reflektora roboczego 4-31, 5-14

68
Łącznik przechylny wycieraczki/ spryskiwacza szyby 
przedniej

4-31, 5-18

69
Łącznik przechylny ostrzegawczej lampki obrotowej 
(opc.)

4-32, 5-16

70 Łącznik przechylny (opc.) 4-32

71 Łącznik przechylny świateł awaryjnych 4-32, 5-17

72 Łącznik przechylny blokady hydraulicznej
4-33, 5-30, 
5-35

Rys. 45

757473

Poz. Listwa łącznika dźwigienkowego 2 Strona

73
Łącznik przechylny blokady pomostu podnośnika 
(opc.)

4-33, 5-28

74
Łącznik przechylny – pozycja pływająca / tłumienie 
drgań pomostu podnośnika (opc.)

4-33, 5-27, 
5-50, 5-65

75
Łącznik przechylny filtra zanieczyszczeń spalinowych 
(opc.)

4-34, 7-60, 
7-68
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4 Uruchamianie
Rys. 46

76 77 78

Poz. Listwa łącznika dźwigienkowego 3 Strona

76
Łącznik przechylny - tryb ciągły trzeciego obwodu 
sterowania (opc.)

4-34, 5-60

77
Łącznik przechylny - przełączanie złączy hydraulicz-
nych z tyłu (opc.)

4-35, 5-68

78 Łącznik przechylny (opc.) 4-35

Rys. 47

79 80 81

Poz. Listwa łącznika dźwigienkowego 4 Strona

79 Łącznik przechylny - złącze elektryczne z tyłu (opc.) 4-35, 5-54

80 Łącznik przechylny - złącza hydrauliczne z tyłu (opc.) 4-36, 5-66

81
Łącznik przechylny - tryb ciągły złączy hydraulicz-
nych z tyłu (opc.)

4-36, 5-67

max

Rys. 48

82 83 84

Poz. Listwa łącznika dźwigienkowego 5 Strona

82 Łącznik przechylny High Flow (opc.) 4-36, 5-64

83 Łącznik przechylny (opc.) 4-37

84 Łącznik przechylny (opc.) 4-37

Rys. 49

85 86 87

Poz.
Listwa łączników przechylnych 6 (w dachu 
kabiny z prawej strony)

Strona

85
Łącznik przechylny wycieraczki/spryskiwacza szyby 
tylnej

4-37, 5-18

86 Łącznik przechylny ogrzewania szyby tylnej 4-38, 5-23

87 Łącznik przechylny (opc.) 4-38
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Uruchamianie 4
Listwy przełączników kabiny Komfort

Informacja
Funkcje łączników przechylnych mogą się różnić w zależności od 
konfiguracji pojazdu.

Rys. 50

92

93

91

89

90

88

Poz.
Listwa łączników dźwigienkowych 1 (na tablicy 
przyrządów)

Strona

88 Łącznik przechylny reflektora roboczego 4-31, 5-14

89
Łącznik przechylny wycieraczki/ spryskiwacza szyby 
przedniej

4-31, 5-18

90
Łącznik przechylny ostrzegawczej lampki obrotowej 
(opc.)

4-32, 5-16

91 Łącznik przechylny (opc.) 4-32

92 Łącznik przechylny świateł awaryjnych 4-32, 5-17

93 Łącznik przechylny blokady hydraulicznej
4-33, 5-30, 
5-35

Rys. 51

94 95 96 97

Poz. Listwa łącznika dźwigienkowego 2 Strona

94 Łącznik przechylny - złącze elektryczne z tyłu (opc.) 4-35, 5-54

95 Łącznik przechylny - złącza hydrauliczne z tyłu (opc.) 4-36, 5-66

96
Łącznik przechylny - tryb ciągły złączy hydraulicz-
nych z tyłu (opc.)

4-36, 5-67

97 Łącznik przechylny (opc.) -
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4 Uruchamianie
max

Rys. 52

98 99 100 101

Poz. Listwa łącznika dźwigienkowego 3 Strona

98
Łącznik przechylny - tryb ciągły trzeciego obwodu 
sterowania (opc.)

4-34, 5-60

99 Łącznik przechylny (opc.) -

100 Łącznik przechylny High Flow (opc.) 4-36

101
Łącznik przechylny - przełączanie złączy hydraulicz-
nych z tyłu (opc.)

4-35, 5-68

Rys. 53

104103102 105

Poz. Listwa łącznika dźwigienkowego 4 Strona

102
Łącznik przechylny blokady pomostu podnośnika 
(opc.)

4-33, 5-28

103
Łącznik przechylny – pozycja pływająca / tłumienie 
drgań pomostu podnośnika (opc.)

4-33, 5-27, 
5-50, 5-65

104 Łącznik przechylny (opc.) -

105
Łącznik przechylny filtra zanieczyszczeń spalinowych 
(opc.)

4-34, 7-60, 
7-68

Rys. 54

108107106
Poz. Elementy obsługi klimatyzacji Strona

106 Przełącznik obrotowy dmuchawy 5-20

107 Przełącznik obrotowy ogrzewania/ klimatyzacji 5-21, 5-22

108 Łącznik przechylny klimatyzatora (opc.) 4-38, 5-22

Rys. 55

109 110 111

Poz.
Listwa łączników przechylnych 5 (w dachu 
kabiny z prawej strony)

Strona

109
Łącznik przechylny wycieraczki/spryskiwacza szyby 
tylnej

4-37, 5-18

110 Łącznik przechylny ogrzewania szyby tylnej 4-38, 5-23

111 Łącznik przechylny (opc.) -
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Uruchamianie 4

Uruchamianie
4.3 Lampki kontrolne i ostrzegawcze

Opis lampek kontrolnych i ostrzegawczych

Informacja
Lampki kontrolne są źródłem informacji dla operatora.

Lampki ostrzegawcze ostrzegają operatora przed uszkodzeniami 
pojazdu. Jeśli podczas pracy zaświeci się lampka ostrzegawcza, 
natychmiast wyłączyć pojazd i skontaktować się z autoryzowanym 
warsztatem.

Po włączeniu zapłonu funkcja autotestu powoduje włączenie lampek 
kontrolnych i ostrzegawczych.

Lampka kontrolna „kierunkowskaz (migacz)“ (zielona)

Miga periodycznie po naciśnięciu wskazania kierunku jazdy.

➥ Obsługa kierunkowskazu (migacz) na stronie 5-15

Lampka ostrzegawcza „hamulec postojowy“ (czerwona)

Świeci się przy zaciągniętym hamulcu postojowym. Jeśli hamulec 
postojowy jest włączony, biegi jazdy oraz przełączanie kierunku jazdy są 
zablokowane.

➥ Hamulec postojowy na stronie 5-2
Lampka ostrzegawcza „elektronika pojazdu“ (czerwona)

Jeśli lampka ostrzegawcza zaświeci się podczas pracy, wyłączyć silnik.

➥ Na wyświetlaczu pojazdu nie pokazuje się kod błędu:
- Włączyć silnik i kontynuować jazdę.
➥ Na wyświetlaczu pokazuje się kod błędu:
- Zapoznać się z informacjami podanymi w rozdziale Wskazania 

awarii elektroniki pojazdu we wskaźniku na stronie 8-3. Skontak-
tować się z autoryzowanym warsztatem.

Lampka ostrzegawcza „elektronika pojazdu“ (żółta)

Jeśli lampka ostrzegawcza zaświeci się podczas pracy, wyłączyć silnik.

➥ Na wyświetlaczu pojazdu nie pokazuje się kod błędu:
- Włączyć silnik i kontynuować jazdę.
➥ Na wyświetlaczu pokazuje się kod błędu:
- Zapoznać się z informacjami podanymi w rozdziale Wskazania 

awarii elektroniki pojazdu we wskaźniku na stronie 8-3. Skontak-
tować się z autoryzowanym warsztatem.

42

43

44

45
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4 Uruchamianie
Lampka ostrzegawcza „wskazanie usterki silnika“ (żółta)

Świeci się lub miga, gdy jedna lub kilka wartości roboczych silnika 
znajduje się poza normalnym zakresem - wyłączyć silnik.

➥ Na wyświetlaczu pojazdu nie pokazuje się kod błędu:
- Włączyć silnik i kontynuować jazdę.
➥ Na wyświetlaczu pokazuje się kod błędu:
- Zapoznać się z informacjami podanymi w rozdziale Wskazania 

awarii elektroniki pojazdu we wskaźniku na stronie 8-3. Skontak-
tować się z autoryzowanym warsztatem.

Lampka ostrzegawcza „wskazanie usterki silnika“ (czerwona)

Świeci się lub miga, jeśli w elektronice silnika wystąpi jeden błąd lub 
więcej - jeśli silnik pracuje, wyłączyć go.

➥ Na wyświetlaczu pojazdu nie pokazuje się kod błędu:
- Włączyć silnik i kontynuować jazdę.
➥ Na wyświetlaczu pokazuje się kod błędu:
- Zapoznać się z informacjami podanymi w rozdziale Wskazania 

awarii elektroniki pojazdu we wskaźniku na stronie 8-3. Skontak-
tować się z autoryzowanym warsztatem.

Lampka ostrzegawcza „ciśnienie oleju silnikowego“ (czerwona)

Świeci się przy włączonym zapłonie i gaśnie zaraz po uruchomieniu 
silnika.

Świeci się, gdy ciśnienie oleju silnikowego jest za niskie.

W takim przypadku:

1. Zatrzymać pojazd.
2. Wyłączyć silnik i sprawdzić poziom oleju.

➥ System smarowania silnika na stronie 7-26
Lampka ostrzegawcza „funkcja ładowania prądnicy“ (czerwona)

Świeci się przy włączonym zapłonie i gaśnie zaraz po uruchomieniu 
silnika.

Zaświecenie się przy włączonym silniku wskazuje na:

➥ Defekt paska klinowego lub obwodu ładowania prądnicy. 
Akumulator nie jest ładowany. 

➥ Pasek klinowy / pasek zębaty na stronie 7-37
Lampka kontrolna „żarzenie“ (żółta)

Świeci się, gdy kluczyk w stacyjce znajduje się w poz. 1.

➥ Włączyć silnik na stronie 4-48
➥ Żarzenie silnika na stronie 4-48

Lampka kontrolna „światła długie“ (niebieska)

Świeci się przy włączonych światłach długich i przy sygnale świetlnym.

➥ Oświetlenie pojazdu na stronie 5-15

46

47

48

49

50

54
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Uruchamianie 4
Lampka kontrolna filtra cząstek stałych silnika wysokoprężnego

WSKAZÓWKA
Uszkodzenie techniczne filtra cząstek stałych silnika wysokoprężnego.

► Przed wyłączeniem silnika należy przeprowadzić w pełni bieżącą 
regenerację.

► Postępować zgodnie z opisami w rozdziale Regeneracja filtra cząstek 
stałych silnika wysokoprężnego (opc.) na stronie 5-8.

► Postępować zgodnie z opisami w rozdziale Oczyszczanie spalin na 
stronie 7-58.

Lampka kontrolna „konieczność regeneracji filtra cząstek sta-
łych silnika wysokoprężnego (DPF)” (żółta)

Wskazanie informacji o obciążeniu sadzą. Wskazanie jest wyłączone, gdy 
obciążenie znajduje się w normalnym zakresie.

➥ Jeśli lampka kontrolna się świeci lub miga, konieczna jest 
regeneracja filtra cząstek stałych silnika wysokoprężnego.

➥ Regeneracja uruchamia się automatycznie.
➥ Uruchomienie regeneracji jest możliwe w trybie ręcznym.

Regeneracja ręczna na stronie 7-66
Lampka kontrolna „Stłumienie regeneracji filtra cząstek stałych 
silnika wysokoprężnego (DPF)” (żółta)

Wskazanie informuje o stłumieniu regeneracji.

➥ Uruchomienie regeneracji jest możliwe w trybie ręcznym.
Regeneracja ręczna na stronie 7-66

Lampka kontrolna „Czynna regeneracja filtra cząstek stałych sil-
nika wysokoprężnego (DPF)” (żółta)

Świeci się podczas czynnej regeneracji. Wskazanie informacji o 
zwiększonej temperaturze spalin.

51

52

53
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4 Uruchamianie
Opis wyświetlacza pojazdu

WSKAZÓWKA
Wyświetlacz pojazdu wysyła sygnały optyczne i akustyczne.

Rozlega się dźwięk przerywany:

► Informacja o przyczynie pokazuje się na wyświetlaczu pojazdu.

Rozlega się dźwięk stały:

► Informacja o przyczynie pokazuje się na wyświetlaczu pojazdu; pojazd 
należy odstawić w bezpiecznym miejscu i wyłączyć silnik.

Rys. 56

112 113 114 115 117

116

118 119

120

121

Poz. Wyświetlacz pojazdu

112 Wskazanie kierunku jazdy

113 Wskazanie biegu

114 Wskazanie złącza elektrycznego (opc.)

115 Wskazanie kierunku jazdy na przyczepie (opc.)

116 Wskazanie trybu ciągłego trzeciego obwodu sterowania

117 Wskazanie blokady mechanizmu różnicowego

118 Wskazanie stanu paliwa

119 Wskazanie temperatury silnika

120 Wskazanie godzin pracy

121 Wskazanie prędkości obrotowej silnika
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Uruchamianie 4
Wskazanie kierunku jazdy

Wskazywany symbol zależy od wybranego przełącznika jazdy.

- Podczas włączania zapłonu wyświetlacz nie pokazuje żadnego 
symbolu.

- Po uruchomieniu pokrętła 59 wyświetlacz pokazuje wybrany 
kierunek jazdy.

➥ Jeśli wybierze się kierunek jazdy do przodu, pokazuje się symbol 1.
➥ Jeśli wybierze się kierunek jazdy wstecz, pokazuje się symbol 2.
➥ W pozycji neutralnej nie pokazuje się żaden symbol.
➥ Przełącznik jazdy na stronie 5-5

Przy zaciągniętym hamulcu ręcznym i włączonym kierunku jazdy miga 
wskazanie. Po zwolnieniu hamulca ręcznego włączony kierunek jazdy jest 
ponownie aktywny.

Wskazanie biegu

Wskazywany symbol zależy od wybranego biegu.

- Podczas włączania zapłonu wyświetlacz pokazuje ostatnio wybrany 
bieg.

- Po uruchomieniu przycisku sterującego 61 wyświetlacz pokazuje 
wybrany bieg.

➥ Jeśli wybierze się bieg szybki, pokaże się symbol 1.
➥ Jeśli wybierze się bieg pełzający, pokaże się symbol 2.
➥ Zmiana biegów na stronie 5-6

Wskazanie złącza elektrycznego (opc.)

Informacja
Przedstawiona funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy stosuje się opcję 
„gniazdko na pomoście podnośnika“. 

- Podczas włączania zapłonu wyświetlacz nie pokazuje żadnego 
symbolu.

- Podczas uruchamiania przycisku sterującego 58 lub 62 symbol 
pokazuje się na wyświetlaczu.

➥ Po uruchomieniu przycisku sterującego 62 symbol pokazuje się 
razem z liczbą 1.

➥ Po uruchomieniu przycisku sterującego 58 symbol pokazuje się 
razem z liczbą 2.

Wskazanie kierunku jazdy na przyczepie (opc.)

- Podczas włączania zapłonu wyświetlacz nie pokazuje żadnego 
symbolu.

- Podczas uruchamiania dźwigni kierownicy 18 symbol miga na 
wyświetlaczu.

112 1 2

113

1 2

1

2

114

115 1
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4 Uruchamianie
Wskazanie trybu ciągłego trzeciego obwodu sterowania

Symbol pokazuje, że tryb ciągły trzeciego obwodu sterowania jest 
włączony. Wyłączyć tryb ciągły, jeśli się z niego nie korzysta.

➥ Tryb ciągły złączy hydraulicznych na pomoście podnośnika 
(opc.) na stronie 5-30

Wskazanie blokady mechanizmu różnicowego

- Podczas włączania zapłonu wyświetlacz nie pokazuje żadnego 
symbolu.

- Po naciśnięciu przycisku sterującego 64 symbol pokazuje się na 
wyświetlaczu.

➥ Jeśli naciśnie się przycisk sterujący 64, symbol pokaże się na 
wyświetlaczu.

➥ Jeśli zwolni się przycisk sterujący 64, symbol zniknie z 
wyświetlacza.

Wskazanie stanu paliwa

Wskazanie pokazuje poziom paliwa w zbiorniku. 

Wskazanie temperatury silnika

Wskazanie pokazuje temperaturę silnika.

Wskazanie godzin pracy

Dodaje godziny eksploatacji pojazdu. Planowanie przeglądów 
odpowiednio do godzin pracy może odbywać się zgodnie ze wskazaniami 
licznika.

Wskazanie prędkości obrotowej silnika

Wskazanie pokazuje aktualne obroty silnika.
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Uruchamianie 4
Komunikat błędu na wyświetlaczu z symbolem

Informacja
Jeśli podczas pracy wystąpi awaria, wskazanie godzin pracy i obrotów 
silnika zostanie zastąpione symbolem. Niżej przedstawione symbole 
sygnalizują awarię.

Rys. 57

122

Poz. Wyświetlacz pojazdu Symbol

122

Wskazanie zabrudzenia filtra powietrza

Wskazanie poziomu chłodziwa silnika

Wskazanie wody w paliwie

Wskazanie zabrudzenia filtra oleju hydraulicznego

Wskazanie temperatury oleju hydraulicznego
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4 Uruchamianie
Komunikat błędu na wyświetlaczu z kodem

WSKAZÓWKA
Uszkodzenia wskutek ignorowania kodów błędów! Ignorowanie kodów 
błędów może doprowadzić do poważnych uszkodzeń!

Jeśli podczas pracy wystąpi awaria, wskazanie godzin pracy i obrotów 
silnika zostanie zastąpione kodem błędu.

► Wykonać czynności podane w tabeli kodów błędów.

► Jeśli wykonanie tych czynności nie doprowadzi do usunięcia błędu, 
skontaktować się z warsztatem.

► Niewymienione kody błędów należy zanotować i poinformować o nich 
warsztat.

Środki zaradcze w razie wystąpienia kodu błędu

1. Natychmiast wyłączyć pojazd, gdy zaświeci się lampka 45 lub 47.
➥ Opis kodów błędów zamieszczono w rozdziale Usterki podczas 

pracy na stronie 8-1.
2. Skontaktować się z serwisem Wacker Neuson.

➥ Przygotować kod błędu w celu przeprowadzenia diagnostyki.
3. Pojazd uruchomić dopiero po usunięciu błędu.

Rys. 58
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Uruchamianie 4
Opis łącznika przechylnego kabiny Standard

Informacja
Łącznik przechylny posiada podświetlenie przycisków i funkcji. 
W przypadku funkcji podświetlenia symbole przełącznika będą 
podświetlane przy włączonym zapłonie. Podświetlenie funkcji aktywuje się 
po włączeniu odpowiedniego łącznika przechylnego.

Pozycja łącznika przechylnego na listwie przełączników może być inna 
zależnie od wybranych opcji czy żądanej platformy operatora. 
W przypadku platformy operatora bezpiecznego dachu i kabiny Standard 
łączniki przechylne znajdują się w tej samej pozycji.

Niezależnie od pozycji łącznika przechylnego, mają one w przypadku 
identycznego symbolu wciąż tę samą funkcję.

Łącznik przechylny reflektora roboczego
Platforma opera-
tora

Pozycja 67 w Listwa łączników dźwigienkowych 1 
(na tablicy przyrządów) na stronie 4-13

Dach ochronny
Kabina Standard

Pozycja 88 w Listwa łączników dźwigienkowych 1 
(na tablicy przyrządów) na stronie 4-15

Kabina Komfort

Łącznik przechylny można umieszczać w trzech pozycjach.

• Pozycja przełącznika 0 = wył.
• Pozycja przełącznika 1 aktywuje przedni reflektor roboczy.
• Pozycja przełącznika 2 aktywuje tylny reflektor roboczy.

Obsługa: Reflektor roboczy na stronie 5-14

Łącznik przechylny wycieraczki/ spryskiwacza szyby przedniej
Platforma opera-
tora

Pozycja 68 w Listwa łączników dźwigienkowych 1 
(na tablicy przyrządów) na stronie 4-13

Dach ochronny
Kabina Standard

Pozycja 89 w Listwa łączników dźwigienkowych 1 
(na tablicy przyrządów) na stronie 4-15

Kabina Komfort

Łącznik przechylny można umieszczać w trzech pozycjach. 

• Pozycja przełącznika 0 = wył.
• Pozycja przełącznika 1 aktywuje wycieraczkę szyby przedniej.
• Pozycja przełącznika 2 aktywuje spryskiwacz szyby przedniej.

Obsługa: Opis wycieraczek/spryskiwacza szyb na stronie 5-18
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4 Uruchamianie
Łącznik przechylny ostrzegawczej lampki obrotowej (opc.)
Platforma opera-
tora

Pozycja 69 w Listwa łączników dźwigienkowych 1 
(na tablicy przyrządów) na stronie 4-13

Dach ochronny
Kabina Standard

Pozycja 90 w Listwa łączników dźwigienkowych 1 
(na tablicy przyrządów) na stronie 4-15

Kabina Komfort

Łącznik można umieszczać w dwóch pozycjach.

• Pozycja przełącznika 0 = wył.
• Pozycja przełącznika 1 aktywuje światło obrotowe.

Ostrzegawczą lampkę obrotową należy używać zgodnie z 
obowiązującymi przepisami.

Obsługa: Ostrzegawcza lampka obrotowa (opc.) na stronie 5-16

Łącznik przechylny (opc.)
Platforma opera-
tora

Pozycja 70 w Listwa łączników dźwigienkowych 1 
(na tablicy przyrządów) na stronie 4-13

Dach ochronny
Kabina Standard

Pozycja 91 w Listwa łączników dźwigienkowych 1 
(na tablicy przyrządów) na stronie 4-15

Kabina Komfort

Nie używa się łącznika przechylnego.

Obsługa:

Łącznik przechylny świateł awaryjnych
Platforma opera-
tora

Pozycja 71 w Listwa łączników dźwigienkowych 1 
(na tablicy przyrządów) na stronie 4-13

Dach ochronny
Kabina Standard

Pozycja 92 w Listwa łączników dźwigienkowych 1 
(na tablicy przyrządów) na stronie 4-15

Kabina Komfort

Łącznik można umieszczać w dwóch pozycjach.
• Pozycja przełącznika 0 = wył.
• Pozycja przełącznika 1 aktywuje światło awaryjne.

Obsługa: Światła awaryjne na stronie 5-17
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Uruchamianie 4
Łącznik przechylny blokady hydraulicznej
Platforma opera-
tora

Pozycja 72 w Listwa łączników dźwigienkowych 1 
(na tablicy przyrządów) na stronie 4-13

Dach ochronny
Kabina Standard

Pozycja 93 w Listwa łączników dźwigienkowych 1 
(na tablicy przyrządów) na stronie 4-15

Kabina Komfort

Łącznik umożliwia aktywację blokady hydraulicznej osprzętu w celu 
odblokowania. Łącznik można umieszczać w dwóch pozycjach.
• Pozycja przełącznika 0 = wył.
• Pozycja przełącznika 1 umożliwia odblokowanie hydraulicznej 

blokady osprzętu dodatkowego.

Obsługa: Przezbrajanie osprzętu na stronie 5-33

Łącznik przechylny blokady pomostu podnośnika (opc.)
Platforma opera-
tora

Pozycja 73 w Listwa łącznika dźwigienkowego 
2 na stronie 4-13

Dach ochronny
Kabina Standard

Pozycja 102 w Listwa łącznika dźwigienkowego 
4 na stronie 4-15

Kabina Komfort

Łącznik można umieszczać w dwóch pozycjach.

• Pozycja przełącznika 0 = wył.
• Pozycja przełącznika 1 aktywuje blokadę pomostu podnośnika.

Blokada umożliwia zabezpieczenie pomostu podnośnika przed 
przypadkowym uruchomieniem. Łącznik przechylny jest wyposażony 
w blokadę, aby uniknąć przypadkowego uruchomienia.

Obsługa: Blokada pomostu podnośnika na stronie 5-28

Łącznik przechylny – pozycja pływająca / tłumienie drgań pomostu podnośnika 
(opc.)

Platforma opera-
tora

Pozycja 74 w Listwa łącznika dźwigienkowego 
2 na stronie 4-13

Dach ochronny
Kabina Standard

Pozycja 103 w Listwa łącznika dźwigienkowego 
4 na stronie 4-15

Kabina Komfort

Łącznik  umożliwia włączenie tłumienia drgań pomostu podnośnika.
Jeśli pojazd jest wyposażony w elektrycznie odblokowywane zawory 
hamulca opuszczania i tłumik drgań pomostu podnośnika, łącznik prze-
chylny działa w trzech pozycjach.
• Pozycja przełącznika 0 = wył.
• Pozycja przełącznika 1 aktywuje pozycję wiszącą.
• Pozycja przełącznika 2 aktywuje tłumik drgań pomostu podnośnika.

Obsługa:
Amortyzacja drgań pomostu podnośnika na stronie 5-65
Włączanie pozycji wiszącej na stronie 5-27
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4 Uruchamianie
Łącznik przechylny filtra zanieczyszczeń spalinowych (opc.)
Platforma opera-
tora

Pozycja 75 w Listwa łącznika dźwigienkowego 
2 na stronie 4-13

Dach ochronny
Kabina Standard

Pozycja 105 w Listwa łącznika dźwigienkowego 
4 na stronie 4-15

Kabina Komfort

WSKAZÓWKA
Uszkodzenie techniczne filtra cząstek stałych silnika wysokoprężnego.

► Przed wyłączeniem silnika należy przeprowadzić w pełni bieżącą 
regenerację.

► Postępować zgodnie z opisami w rozdziale Regeneracja filtra cząstek 
stałych silnika wysokoprężnego (opc.) na stronie 5-8 i Oczyszczanie 
spalin na stronie 7-58.

Łącznik przechylny można umieszczać w trzech pozycjach.

• Pozycja przełącznika 0 = wył.
• Pozycja przełącznika 1 powoduje tłumienie regeneracji filtra cząstek 

stałych sadzy silnika wysokoprężnego.
• Pozycja przełącznika 2 uruchamia regenerację filtra cząstek stałych 

sadzy silnika wysokoprężnego w ustawionym czasie.

Obsługa:
Regeneracja filtra cząstek stałych silnika wysokoprężnego (opc.) na 
stronie 5-8
Oczyszczanie spalin na stronie 7-58

Łącznik przechylny - tryb ciągły trzeciego obwodu sterowania (opc.)
Platforma opera-
tora

Pozycja 76 w Listwa łącznika dźwigienkowego 
3 na stronie 4-13

Dach ochronny
Kabina Standard

Pozycja 98 w Listwa łącznika dźwigienkowego 
3 na stronie 4-15

Kabina Komfort

Łącznik można umieszczać w dwóch pozycjach.

• Pozycja przełącznika 0 = wył.
• Pozycja przełącznika 1 aktywuje tryb ciągły 3. obwodu sterowni-

czego.
• Łącznik  umożliwia eksploatację trzeciego obwodu sterowania w 

trybie ciągłym. W rezultacie trzymanie pokrętła 63 jest zbędne.

Obsługa:
Tryb ciągły złączy hydraulicznych na pomoście podnośnika (opc.) na 
stronie 5-30
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Uruchamianie 4
Łącznik przechylny - przełączanie złączy hydraulicznych z tyłu (opc.)
Platforma opera-
tora

Pozycja 77 w Listwa łącznika dźwigienkowego 
3 na stronie 4-13

Dach ochronny
Kabina Standard

Pozycja 101 w Listwa łącznika dźwigienkowego 
3 na stronie 4-15

Kabina Komfort

Łącznik przechylny umożliwia obsługę złączy hydraulicznych z tyłu 
pojazdu za pomocą pokrętła 77 na dźwigni sterującej 7.

Łącznik można umieszczać w dwóch pozycjach.

• Pozycja przełącznika 0 = wył.
• Pozycja przełącznika 1 umożliwia obsługę złączy hydraulicznych 

z tyłu pojazdu za pomocą pokrętła 77 na dźwigni sterującej 7.

Obsługa:
Obsługa złączy hydraulicznych z tyłu pojazdu za pomocą funkcji 
przełączania na stronie 5-68

Łącznik przechylny (opc.)
Platforma opera-
tora

Pozycja 78 w Listwa łącznika dźwigienkowego 
3 na stronie 4-13

Dach ochronny
Kabina Standard

Pozycja 97 w Listwa łącznika dźwigienkowego 
2 na stronie 4-15

Kabina Komfort

Nie używa się łącznika przechylnego.

Obsługa:

Łącznik przechylny - złącze elektryczne z tyłu (opc.)
Platforma opera-
tora

Pozycja 79 w Listwa łącznika dźwigienkowego 
4 na stronie 4-13

Dach ochronny
Kabina Standard

Pozycja 94 w Listwa łącznika dźwigienkowego 
2 na stronie 4-15

Kabina Komfort

Łącznik przechylny umożliwia obsługę 3-polowego gniazda 
elektrycznego z tyłu pojazdu. Łącznik można umieszczać w dwóch 
pozycjach.

• Pozycja przełącznika 0 = wył.
• Pozycja przełącznika 1 aktywuje 3-polowe gniazdo elektryczne z tyłu 

pojazdu.

Obsługa: Gniazdko elektryczne z tyłu pojazdu na stronie 5-54
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4 Uruchamianie
Łącznik przechylny - złącza hydrauliczne z tyłu (opc.)
Platforma opera-
tora

Pozycja 80 w Listwa łącznika dźwigienkowego 
4 na stronie 4-13

Dach ochronny
Kabina Standard

Pozycja 95 w Listwa łącznika dźwigienkowego 
2 na stronie 4-15

Kabina Komfort

Łącznik przechylny umożliwia obsługę dwóch złączy hydraulicznych 
z tyłu pojazdu w trybie ciągłym. Łącznik przechylny można umieszczać 
w trzech pozycjach.

• Pozycja przełącznika 0 = wył.
• Pozycja przełącznika 1 umożliwia obsługę złączy hydraulicznych 

z tyłu pojazdu.
• Pozycja przełącznika 2 umożliwia obsługę złączy hydraulicznych 

z tyłu pojazdu.

Obsługa: Złącza hydrauliczne z tyłu na stronie 5-66

Łącznik przechylny - tryb ciągły złączy hydraulicznych z tyłu (opc.)
Platforma opera-
tora

Pozycja 81 w Listwa łącznika dźwigienkowego 
4 na stronie 4-13

Dach ochronny
Kabina Standard

Pozycja 96 w Listwa łącznika dźwigienkowego 
2 na stronie 4-15

Kabina Komfort

Łącznik 81 umożliwia obsługę złączy hydraulicznych z tyłu pojazdu w 
trybie ciągłym (opc.). Łącznik przechylny można umieszczać w trzech 
pozycjach.

• Pozycja przełącznika 0 = wył.
• Pozycja przełącznika 1 umożliwia obsługę złączy hydraulicznych 

z tyłu pojazdu w trybie ciągłym.
• Pozycja przełącznika 2 umożliwia obsługę złączy hydraulicznych 

z tyłu pojazdu w trybie ciągłym.

Obsługa: Złącza hydrauliczne z tyłu na stronie 5-66

Łącznik przechylny High Flow (opc.)
Platforma opera-
tora

Pozycja 82 w Listwa łącznika dźwigienkowego 
5 na stronie 4-13

Dach ochronny
Kabina Standard

Pozycja 100 w Listwa łącznika dźwigienkowego 
3 na stronie 4-15

Kabina Komfort

Łącznik przechylny można umieszczać w trzech pozycjach. 

• Pozycja przełącznika 0 = wył.
• Pozycja przełącznika 1 aktywuje opcję High Flow.
• Pozycja przełącznika 2 usuwa ciśnienie resztkowe ze złączy High 

Flow.

Obsługa: Złącze hydrauliczne "High Flow" na stronie 5-64

max
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Uruchamianie 4
Łącznik przechylny (opc.)
Platforma opera-
tora

Pozycja 83 w Listwa łącznika dźwigienkowego 
5 na stronie 4-13

Dach ochronny
Kabina Standard

Pozycja 99 w Listwa łącznika dźwigienkowego 
3 na stronie 4-15

Kabina Komfort

Nie używa się łącznika przechylnego.

Obsługa:

Łącznik przechylny (opc.)
Platforma opera-
tora

Pozycja 84 w Listwa łącznika dźwigienkowego 
5 na stronie 4-13

Dach ochronny
Kabina Standard

Pozycja 104 w Listwa łącznika dźwigienkowego 
3 na stronie 4-15

Kabina Komfort

Nie używa się łącznika przechylnego.

Obsługa:

Łącznik przechylny wycieraczki/spryskiwacza szyby tylnej
Platforma opera-
tora

Pozycja 85 w Listwa łączników przechylnych 6 (w 
dachu kabiny z prawej strony) na stronie 4-13

Dach ochronny
Kabina Standard

Pozycja 109 w Listwa łączników przechylnych 5 
(w dachu kabiny z prawej strony) na stronie 4-15

Kabina Komfort

Łącznik przechylny można umieszczać w trzech pozycjach.

• Pozycja przełącznika 0 = wył.
• Pozycja przełącznika 1 aktywuje wycieraczkę szyby tylnej.
• Pozycja przełącznika 2 aktywuje spryskiwacz szyby tylnej.
Podświetlenie funkcji włącza się wraz z włączonym łącznikiem przechyl-
nym.

Obsługa: Opis wycieraczek/spryskiwacza szyb na stronie 5-18
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4 Uruchamianie
Łącznik przechylny ogrzewania szyby tylnej
Platforma opera-
tora

Pozycja 86 w Listwa łączników przechylnych 6 (w 
dachu kabiny z prawej strony) na stronie 4-13

Dach ochronny
Kabina Standard

Pozycja 110 w Listwa łączników przechylnych 5 
(w dachu kabiny z prawej strony) na stronie 4-15

Kabina Komfort

 Łącznik można umieszczać w dwóch pozycjach.

• Pozycja przełącznika 0 = wył.
• Pozycja przełącznika 1 aktywuje ogrzewanie szyby tylnej.

Obsługa: Ogrzewanie szyby tylnej na stronie 5-23

Łącznik przechylny (opc.)
Platforma opera-
tora

Pozycja 87 w Listwa łączników przechylnych 6 (w 
dachu kabiny z prawej strony) na stronie 4-13

Dach ochronny
Kabina Standard

Pozycja 111 w Listwa łączników przechylnych 5 
(w dachu kabiny z prawej strony) na stronie 4-15

Kabina Komfort

Nie używa się łącznika przechylnego.

Obsługa:

Łącznik przechylny klimatyzatora (opc.)
Platforma opera-
tora

brak
Dach ochronny
Kabina Standard

Pozycja 108 w Elementy obsługi klimatyzacji na 
stronie 4-15

Kabina Komfort

Łącznik przechylny znajduje się na listwie przełączników Bedienele-
mente Klimaanlage. Włączanie i wyłączanie klimatyzatora umożliwia 
łącznik przechylny.

Obsługa: Klimatyzacja (opc.) na stronie 5-22
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Uruchamianie 4
Dźwignia kierownicy
Dźwignia kierownicy 18 znajduje się z lewej strony kierownicy. Dźwignia 
umożliwia korzystanie z następujących funkcji:

• obracanie dźwigni - przełączanie między światłami postojowymi a 
światłami mijania;

• naciskanie dźwigni do przodu/do tyłu - przełączanie między światłami 
długimi a krótkimi;

• naciskanie dźwigni do góry/w dół - włączanie migacza w prawo lub 
lewo;

• wciskanie symbolu z sygnałem akustycznym - uruchamianie sygnału.
➥ Oświetlenie pojazdu na stronie 5-15

Rys. 59
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4 Uruchamianie

Uruchamianie
4.4 Przygotowanie

Informacje o uruchamianiu pojazdu
• Przed uruchomieniem starannie przeczytać instrukcję eksploatacji!
• Pojazd uruchamiać wyłącznie z siedzenia operatora!
• Przestrzegać przepisów bezpieczeństwa.
• Pierwszą jazdę przeprowadzić z pomocą przeszkolonego personelu. 

Jazdy próbne wykonać na dużym obszarze.
• Przed rozpoczęciem jazdy sprawdzić stan pojazdu.
• Przed ponownym uruchomieniem pojazdu po dłuższym przestoju 

zlecić kontrolę specjalistyczną.

Wskazówki mające na celu osiągnięcie pełnej wydajności
• Unikać obciążenia silnika wysokoprężnego na obrotach biegu 

jałowego.
➥ Nie pracować z małym obciążeniem (mniejszym niż 20%).

• Ściśle przestrzegać terminów konserwacji i zlecać przeprowadzenie 
zalecanych prac konserwacyjnych.

Wymagania i informacje dla personelu obsługi
• Pojazd mogą uruchamiać jedynie poinstruowane osoby z 

odpowiednimi kwalifikacjami. 
• Przed uruchomieniem pojazdu personel obsługi jest zobowiązany 

starannie przeczytać instrukcję eksploatacji.
• Przy wchodzeniu do kabiny operatora i wychodzeniu z niej używać 

wyłącznie przewidzianych w tym celu stopni i uchwytów.
• Przy wsiadaniu i wysiadaniu twarz kierować w stronę pojazdu.
• W żadnym przypadku jako uchwytów nie używać elementów obsługi 

lub ruchomych przewodów.
• Stopnie i uchwyty utrzymywać w należytym stanie; natychmiast 

usuwać zanieczyszczenia spowodowane olejem, smarem, ziemią, 
śniegiem i lodem.

• Pojazd uruchamiać po zajęciu miejsca na siedzeniu operatora.
• Zakładać pas bezpieczeństwa (pas biodrowy).
• W żadnym przypadku nie wsiadać lub wysiadać z jadącego pojazdu.
• Przed wyjściem z pojazdu opuścić pomost podnośnika, wyłączyć silnik 

wysokoprężny i zaciągnąć hamulec postojowy (hamulec ręczny).
• Transport osób w kabinie operatora i/lub na pojeździe jest niedo-

zwolony.
• Pojazd może być wykorzystywany wyłącznie wtedy, gdy jego stan 

techniczny nie pozostawia żadnych wątpliwości, z uwzględnieniem 
przepisów bezpieczeństwa, zagrożeń i wskazań instrukcji obsługi oraz 
zgodnie z jego przeznaczeniem.

• Bezwzględnie przestrzegać tabliczek ostrzegawczych i informacyjnych 
oraz wykresów obciążeń ładowarki (np. urządzenie do układania).

• Uszkodzone lub nieczytelne tabliczki ostrzegawcze i informacyjne 
natychmiast wymieniać na nowe (zlecić wymianę).
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Uruchamianie 4
Kontrola przed wejściem do pojazdu
• Skontrolować uchwyty i stopnie pod kątem stanu i czystości.
• Sprawdzić szyby kabiny pod kątem ich należytego stanu i czystości.
• Sprawdzić, czy wszystkie podzespoły związane z techniką bezpie-

czeństwa pracy są sprawne.
• Dźwignie, cylindry, sworznie przegubów i chłodnicę sprawdzić pod 

kątem czystości.
• Skontrolować osadzenie śrub, przegubów i sworzni przegubów.
• Sprawdzić tabliczki informacyjne pod kątem ich należytego stanu i 

kompletności.
• Pojazd skontrolować pod kątem występowania przecieków oleju, 

paliwa i chłodziwa.
• Sprawdzić poziom oleju silnikowego, w razie potrzeby uzupełnić olej!
• Sprawdzić poziom oleju hydraulicznego, w razie potrzeby uzupełnić 

olej!
• Sprawdzić poziom chłodziwa, w razie potrzeby uzupełnić chłodziwo!
• Sprawdzić poziom paliwa, w razie potrzeby dolać paliwo!
• Sprawdzić ciśnienie powietrza w oponach, w razie potrzeby napom-

pować opony!
• Sprawdzić opony pod kątem ich należytego stanu (nacięcia, ślady 

zużycia itp.), w razie potrzeby wymienić opony.
• Sprawdzić obecność wszystkich pokryw silnika i pokryw zbiornika 

paliwa i oleju hydraulicznego oraz ich należyte osadzenie, w razie 
potrzeby zamontować je lub przymocować.

• Sprawdzić poziom płynu hamulcowego, w razie potrzeby dolać płyn.
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4 Uruchamianie
Jazda po drogach publicznych

OSTRZEŻENIE
Widły do palet niosą ze sobą niebezpieczeństwo wypadku!

Podczas jazdy po drogach publicznych widły do palet mogą powodować 
poważne obrażenia ciała, łącznie ze śmiercią.

► Przed jazdą po drogach publicznych wymontować widły do palet i 
przetransportować je osobno.

► Pozostały osprzęt zaopatrzyć w dodatkowe środki zabezpieczające 
(ochrona na zęby łyżek itp.).

OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo wypadku wskutek oślepienia innych 
uczestników ruchu drogowego!

Podczas jazdy po drogach publicznych włączone reflektory robocze mogą 
mocno oślepiać innych uczestników ruchu drogowego, co grozi 
poważnymi obrażeniami ciała, łącznie ze śmiercią.

► Podczas jazdy po drogach publicznych zawsze wyłączać reflektory 
robocze.

► Przestrzegać obowiązujących przepisów podczas oświetlania placów 
budów.

Przygotowania do jazdy na drogach publicznych

1. Zabezpieczyć osprzęt.
- Upewnić się, że łyżka jest opróżniona i opuszczona do pozycji trans-

portowej.
- Na łyżce umieścić ochronę zębów.
- Pozostały osprzęt zabezpieczyć zgodnie z przepisami ruchu 

drogowego.
2. Sprawdzić oświetlenie i w razie potrzeby - działanie ostrzegawczej 

lampki obrotowej.
3. Wyłączyć reflektory robocze.
4. Wszystkie hydrauliczne zawory sterujące umieścić w pozycji 

wyjściowej.
5. Włączyć blokadę dźwigni sterującej pomostu podnośnika.
6. Założyć pas bezpieczeństwa.
7. Ruszyć bezpiecznie z miejsca.

Informacja
Przed rozpoczęciem jazdy upewnić się, że pojazd odpowiada 
obowiązującym przepisom i posiada ważne zezwolenie/dopuszczenie do 
eksploatacji.
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Uruchamianie 4
Czynności w razie wywrócenia się pojazdu

OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo zgniecenia wskutek wywrócenia pojazdu!

Wywrócenie pojazdu może skutkować poważnymi obrażeniami lub 
śmiercią.

► Podczas jazdy pomost podnośnika musi być opuszczony.

► Prędkość jazdy dostosować do panujących warunków.

► Przy dostosowywaniu prędkości uwzględnić przewożony materiał.

► Zwracać uwagę na osoby fizyczne i przeszkody.

► Pamiętać o granicy przechylności pojazdu.

► Przed jazdą w dół zmniejszyć prędkość.

► Zawsze zapinać pas bezpieczeństwa.

► Części ciała nie mogą wystawać z pojazdu.

► Pojazd z podniesioną ładowarką prowadzić ostrożnie.

► Nie przekraczać dopuszczalnych ciężarów użytkowych.

WSKAZÓWKA
W przypadku wywrócenia pojazdu olej silnikowy może dostać się do 
komory spalania i spowodować poważne uszkodzenie silnika.

• Jeśli dojdzie do ekstremalnego przechylenia lub wywrócenia pojazdu, 
natychmiast wyłączyć silnik.

• Po podniesieniu pojazdu nie uruchamiać silnika.
• Skontaktować się z autoryzowanym warsztatem! Silnik musi zostać 

sprawdzony przez specjalistów i dopuszczony do ponownego urucho-
mienia!

Środowisko
Zagrożenie dla środowiska

► Aby nie doszło do wycieku oleju lub paliwa, jak najszybciej podnieść 
pojazd.

► Wyciekający olej lub wyciekające paliwo natychmiast zebrać za 
pomocą środka wiążącego i utylizować ekologicznie, oddzielnie od 
innych odpadów.
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4 Uruchamianie
Działania zapobiegawcze podczas różnych warunków pogodowych
Każde warunki atmosferyczne wymagają przestrzegania innych zasad i 
podejmowania innych środków.

Wysokie temperatury zewnętrzne

Aby nie dopuścić do uszkodzeń przy wysokich temperaturach, podjąć 
następujące środki:

• Regularnie kontrolować instalację chłodzenia.
- Chłodnicę wody i oleju hydraulicznego utrzymywać w czystości.
- Zawsze dbać o prawidłowy poziom chłodziwa.
- Stosować odpowiednią mieszankę chłodziwa.
- Instalację chłodzenia sprawdzać regularnie pod kątem przecieków.
- Regularnie kontrolować napęd wentylatora.

• Stosować olej silnikowy o odpowiedniej klasie lepkości.
• Regularnie kontrolować filtr powietrza silnika.

Informacja
Wszystkie czynności są opisane w rozdziale Konserwacja na stronie 7-1.

Niskie temperatury zewnętrzne

ZACHOWAĆ OSTROŻNOŚĆ
Zachować ostrożność podczas jazdy na śniegu i lodzie!

Niedostosowanie prędkości na zaśnieżonych i/lub oblodzonych drogach 
może powodować wypadki z obrażeniami ciała.

► Prędkość jazdy dostosować do warunków panujących na drodze.

ZACHOWAĆ OSTROŻNOŚĆ
Niebezpieczeństwo skaleczenia się podczas ograniczonej 
widoczności!

Zamrożone i/lub zanieczyszczone szyby mogą ograniczać widoczność i w 
efekcie powodować wypadki z obrażeniami ciała.

► Przed rozpoczęciem jazdy wyczyścić szyby.

► Usunąć lód z szyb.
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Uruchamianie 4
WSKAZÓWKA
Temperatury poniżej -18°C wymagają zastosowania dodatkowej pomocy 
rozruchowej (urządzenia do ogrzewania paliwa, oleju silnikowego lub 
chłodziwa, dodatkowe akumulatory itp.). Skonsultować się z serwisem 
firmy Wacker Neuson!

► Nie podłączać dwóch akumulatorów szeregowo, aby uzyskać napięcie 
rozruchowe 24 V!

Środki podczas niskich temperatur zewnętrznych

Aby nie dopuścić do uszkodzeń i ułatwić rozruch, podjąć następujące 
środki:

• Stosować odpowiednią mieszankę chłodziwa.
• Stosować olej silnikowy o odpowiedniej klasie lepkości.
• Stosować olej napędowy do niskich temperatur.
• Na koniec zmiany napełnić zbiornik paliwa.
• Zwracać uwagę, aby akumulator był zawsze naładowany.
• Zlecić instalację pomocy przy rozruchu na zimno.
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4 Uruchamianie

Uruchamianie
4.5 Włączanie i wyłączanie silnika

Wskazówki co do włączania silnika 

OSTRZEŻENIE
Osoby przebywające w obszarze zagrożenia mogą ulec wypadkowi!

Ruchy robocze mogą spowodować obrażenia ciała osób przebywających 
w obszarze zagrożenia lub mogących nagle wejść na ten obszar.

► Zwracać zawsze uwagę na to, aby w obszarze zagrożenia nie 
znajdowały się żadne osoby.

► Natychmiast wstrzymać wszystkie ruchy robocze, jeśli na obszar 
zagrożenia wejdą osoby fizyczne.

OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo wypadku w wyniku zablokowania się lub 
ześlizgnięcia!

Przedmioty leżące luzem w kabinie operatora lub zabrudzone pojazdy 
mogą powodować wypadki.

► Przymocować niezamocowane przedmioty w kabinie operatora lub 
usunąć je z kabiny.

► Elementy obsługi utrzymywać w czystości.

► Przestrzegać codziennego planu konserwacji.

OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo skaleczenia na skutek braku urządzeń 
ochronnych

Brak urządzeń ochronnych może spowodować poważne obrażenia.

► Zamontować wszystkie urządzenia ochronne.

► Uprzątnąć wszystkie narzędzia (po zakończeniu napraw).

► Zamknąć maskę silnika.

ZACHOWAĆ OSTROŻNOŚĆ
Niebezpieczeństwo skaleczenia się podczas ograniczonej 
widoczności!

Zamrożone i/lub zanieczyszczone szyby mogą ograniczać widoczność i w 
efekcie spowodować obrażenia ciała.

► Przed rozpoczęciem jazdy wyczyścić szyby.
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Uruchamianie 4
Przygotowania do włączenia silnika

ZACHOWAĆ OSTROŻNOŚĆ
Niebezpieczeństwo skaleczenia

► Sprawdzić, czy nikt nie znajduje się w obszarze zagrożenia.

► Nie używać pomocy rozruchowej mogącej spowodować pożar (pilot 
startowy itp.).

► Pojazd uruchamiać po zajęciu miejsca na siedzeniu operatora.

1. Przed uruchomieniem silnika wykonać kontrole w sposób opisany na 
stronie 4-41.

2. Siedzenie i kierownicę wyregulować w zależności od potrzeb 
operatora.
➥ Patrz Regulacja siedzenia operatora na stronie 4-4.
➥ Patrz Regulacja kierownicy na stronie 4-8.

3. Wyregulować lusterko wsteczne i zewnętrzne.
➥ Patrz Pole widoczności i lusterka na stronie 4-8.

4. Założyć pas bezpieczeństwa.
➥ Patrz Pas bezpieczeństwa na stronie 4-10.

WSKAZÓWKA
Niebezpieczeństwo usterek technicznych!

Z uwagi na dużą lepkość w układzie hydraulicznym i w obiegu oleju 
silnikowego przy temperaturach poniżej 0 °C, przy nagłym zwiększeniu 
prędkości obrotowej mogą pojawić się poważniejsze uszkodzenia 
techniczne.

W żadnym wypadku nie uruchamiać silnika przez holowanie pojazdu. W 
konsekwencji może dojść do poważnego uszkodzenia instalacji 
hydraulicznej.

Natychmiast wyłączyć silnik, jeśli podczas pracy silnika lampki 
ostrzegawcze nie gasną lub zapalają się. Zadbać o niezwłoczne usunięcie 
zakłócenia. Przed usunięciem awarii nie uruchamiać pojazdu.

Silnika nie wyłączać na pełnym obciążeniu. W celu wyrównania 
temperatury silnik pozostawić na biegu jałowym przez mniej więcej 3 
minuty i następnie wyłączyć.
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4 Uruchamianie
Włączyć silnik

W celu uruchomienia silnika postępować w następujący sposób:

Informacja
Aby uruchomić silnik, wcisnąć pedał hamulca "inch"!

1. Włożyć kluczyk do stacyjki.
➥ Pozycja 0 - brak napięcia roboczego

2. Kluczyk w stacyjce umieścić w pozycji I.
➥ Lampki kontrolne zapalają się.

3. Kluczyk w stacyjce umieścić w pozycji II.
- Nacisnąć pokonując opór sprężyny.
➥ Pozycja II - silnik uruchamia się.

4. Po uruchomieniu silnika puścić kluczyk w stacyjce.
- Kluczyk powraca do pozycji I.
➥ Lampki kontrolne gasną.

Żarzenie silnika

• Żarzenie włącza się automatycznie w położeniu I.
➥ Lampka kontrolna  świeci się.

• Lampka kontrolna  gaśnie.
➥ Kluczyk w stacyjce umieścić w pozycji II.

Jeśli silnik się nie włącza

WSKAZÓWKA
Holowanie pojazdu może spowodować jego uszkodzenie.

► Uruchomienie silnika przez holowanie pojazdu jest niemożliwe.

• Próbować uruchomić silnik nieprzerwanie przez maks. 20 sekund.
• Zaczekać jedną minutę.
• Powtórzyć rozruch.
• Jeśli silnik nie włączy się po dwóch próbach rozruchu, przyczynę 

należy odnaleźć w tabeli zakłóceń lub skontaktować się z autoryzo-
wanym warsztatem.

Rys. 60

I

II

0

Rys. 61

50
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Uruchamianie 4
Unikać pracy silnika z małym obciążeniem

Praca silnika może ulec zakłóceniom, jeśli pojazd jest eksploatowany na 
wysokich obrotach przy obciążeniu mniejszym niż 20%. Możliwe 
konsekwencje niskiego obciążenia:

• zbyt niska temperatura robocza;
• zwiększone zużycie oleju smarowego;
• zanieczyszczenie silnika olejem smarowym w układzie spalinowym 

(niebieskie spaliny);
➥ Silnik eksploatować z obciążeniem powyżej 20%.

Wyłączanie silnika

1. Pomost podnośnika całkowicie opuścić na podłoże.
2. Uruchomić hamulec postojowy.
3. Silnik pozostawić na biegu jałowym przez mniej więcej 3 min.
4. Wyłączyć silnik.

➥ Przekręcić kluczyk do pozycji 0.
5. Wyciągnąć kluczyki ze stacyjki.

WSKAZÓWKA
Wyłączanie silnika na pełnym obciążeniu może spowodować jego 
uszkodzenie.

► W celu wyrównania temperatury silnik pozostawić na biegu jałowym 
przez mniej więcej 3 minuty przed wyłączeniem.

WSKAZÓWKA
Natychmiastowe uruchomienie silnika po jego wyłączeniu może 
spowodować uszkodzenie rozrusznika.

► Przed ponownym uruchomieniem zaczekać przynajmniej 10 sekund.
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4 Uruchamianie
Notatki:
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5 Obsługa

5.1 Układ kierowniczy

Tryby kierowania
Wahadłowy układ kierowniczy wykorzystuje cylindry hydrauliczne o 
podwójnym działaniu.

Przekręcenie kierownicy w lewo powoduje wygięcie pojazdu w lewo:

➥ pojazd jedzie w lewo.

Przekręcenie kierownicy w prawo powoduje wygięcie pojazdu w prawo:

➥ pojazd jedzie w prawo.

5.2 Uruchamianie dźwigni gazu

"Gaz nożny"
Pedał jazdy 3 (gaz nożny) umożliwia bezstopniową regulację obrotów 
silnika. W efekcie możliwe jest oddziaływanie na ruchy robocze pomostu 
podnośnika i osprzętu, funkcje hydrauliczne osprzętu i prędkość jazdy.

Zanieczyszczenia oraz przedmioty umieszczone w obrębie pedału gazu 
mogą doprowadzić do usterek!

Informacja
Osiągana prędkość zależy od wyboru zakresu biegu jazdy!

Regulacja prędkości
Biegi jazdy

Pojazd posiada dwa biegi jazdy.

Zmiana biegu jazdy

Uruchomić przycisk 61:

➥ bieg jazdy zmienia się z biegu pełzającego na bieg szybki wzgl. z 
biegu szybkiego na pełzający (– patrz "Zmiana biegów" na stronie 
5-6).

Rys. 62

3

Rys. 63

61

12V

12VA B

Bieg jazdy km/h mph Wykonywana czynność

Bieg pełza-
jący

0-7 0-4.35
Do prac, w których konieczne jest 
delikatne nastawianie prędkości

Bieg szybki
Opcja

0-20
0-30

0-12.4
0-18.6

W przypadku długich dróg przeno-
szenia.
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5 Obsługa

Obsługa
5.3 Hamulec

Hamulec postojowy

Uruchomienie hamulca postojowego powoduje zabezpieczenie pojazdu 
przed stoczeniem.

• Dźwignię sterującą  umieścić w położeniu I.
- Lampka kontrolna  świeci się na tablicy przyrządów.
➥ Hamulec postojowy jest zaciągnięty.

• Dźwignię sterującą  umieścić w położeniu 0.
- Lampka kontrolna  na tablicy przyrządów gaśnie.
➥ Hamulec postojowy jest zwolniony.

Informacja
Przy uruchomionym hamulcu postojowym napęd jazdy jest wyłączony 
(blokada jazdy). Zapala się lampka kontrolna . Przy zaciągniętym 
hamulcu postojowym i uruchomionym kierunku jazdy miga symbol  lub 

  we wskaźniku.

Po zwolnieniu hamulca postojowego lampka kontrolna gaśnie. Jazda 
staje się możliwa.

Aby zwolnić hamulec postojowy, lekko pociągnąć dźwignię sterującą 
w kierunku X i kciukiem nacisnąć przycisk K.

K

X

Rys. 64
P

A

I

0

Kabina Poz. Oznaczenie

A
Standard 16 Dźwignia operatora hamulca posto-

jowegoKomfort 35
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Obsługa 5
Hamulec roboczy

WSKAZÓWKA
Aby nie doszło do uszkodzenia napędu jazdy i/lub silnika 
wysokoprężnego, podczas jazdy w dół należy wspomóc działanie 
hamujące napędu jazdy za pomocą pedału hamulca "inch"!

► Zredukować obroty silnika: zdjąć nogę z pedału gazu.

► Prędkość jazdy zredukować za pomocą pedału hamowania 
impulsowego.

Zahamować pedałem hamowania impulsowego

• Uruchomić pedał hamowania impulsowego.
➥ Silny opór czuć najpóźniej w połowie drogi pedału.
➥ Światła hamulcowe zapalają się.

Impulsowanie - pedał hamowania impulsowego

Jeśli pedał hamulca jest stosowany w zakresie impulsowania – pedał 
lekko uruchomiony – może on być używany jak pedał sprzęgła w 
pojeździe osobowym. W takim przypadku napęd jazdy nie jest już 
zasilany olejem hydraulicznym, dzięki czemu hydraulika robocza może 
korzystać z całej mocy silnika i w efekcie proces podnoszenia przy 
zastosowaniu pomostu podnośnika przebiega szybciej.

Rys. 65

B

Kabina Poz. Oznaczenie

B
Standard 19

Pedał hamowania impulsowego
Komfort 39
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5 Obsługa

Obsługa
5.4 Jazda

Jazda

OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo zgniecenia wskutek wywrócenia pojazdu!

Wywrócenie pojazdu może skutkować poważnymi obrażeniami lub 
śmiercią.

► Podczas jazdy pomost podnośnika musi być opuszczony.

► Prędkość jazdy dostosować do panujących warunków.

► Przy dostosowywaniu prędkości uwzględnić przewożony materiał.

► Zwracać uwagę na osoby fizyczne i przeszkody.

► Pamiętać o granicy przechylności pojazdu.

► Przed jazdą w dół zmniejszyć prędkość.

► Zawsze zapinać pas bezpieczeństwa.

► Części ciała nie mogą wystawać z pojazdu.

► Pojazd z podniesioną ładowarką prowadzić ostrożnie.

► Nie przekraczać dopuszczalnych ciężarów użytkowych.

ZACHOWAĆ OSTROŻNOŚĆ
Zachować ostrożność podczas jazdy na śniegu i lodzie!

Niedostosowanie prędkości na zaśnieżonych i/lub oblodzonych drogach 
może powodować wypadki z obrażeniami ciała.

► Prędkość jazdy dostosować do warunków panujących na drodze.

WSKAZÓWKA
Awarie mogą uszkodzić pojazd.

► Natychmiast wstrzymać pracę przy użyciu pojazdu, gdy stwierdzi się 
awarię napędu jazdy, układu kierowniczego i/lub hamulców.

► Pojazd uruchomić dopiero po usunięciu awarii.

Informacja
Siedzenie operatora jest wyposażone w przełącznik stykowy, który 
uniemożliwia włączenie napędu jazdy przed zajęciem miejsca na 
siedzeniu operatora!

Jeśli zwolni się siedzenie operatora przy włączonym silniku, po 5 sek. 
dojdzie do wyłączenia napędu jazdy i funkcji hydraulicznych.

To samo dzieje się podczas jazdy!
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Obsługa 5
Przełącznik jazdy

OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo wypadku na skutek zmiany kierunku jazdy 
podczas jazdy!

Zmiana kierunku jazdy podczas jazdy może spowodować poważne 
obrażenia ciała, łącznie ze śmiercią.

► Podczas jazdy nie uruchamiać pokrętła 59, gdyż pojazd natychmiast 
zacznie jechać w przeciwnym kierunku.

► Kierunek jazdy nastawiać tylko podczas postoju pojazdu.

Pokrętło 59 umożliwia nastawienie kierunku jazdy pojazdu. Po 
uruchomieniu silnika przełącznik jazdy znajduje się, niezależnie od 
położenia pokrętła 59, w pozycji wyjściowej. W takiej sytuacji konieczne 
jest ponowne włączenie kierunku jazdy.

Obsługa przełącznika jazdy:

• Pokrętło 59 w położeniu środkowym 0.
- Brak symbolu na wyświetlaczu 55.
➥ Przełącznik jazdy znajduje się w pozycji wyjściowej.

• Pokrętło 59 umieścić w położeniu I.
- Odpowiedni symbol  pokazuje się na wyświetlaczu w pozycji 112.
➥ Pojazd porusza się do przodu.

• Pokrętło 59 umieścić w położeniu II.
- Odpowiedni symbol  pokazuje się na wyświetlaczu w pozycji 112.
➥ Pojazd porusza się do tyłu. Rozlega się sygnał ostrzegawczy 

(opc.).

Informacja
Jeśli pojazd jest wyposażony w „przekaźnik sygnału ostrzegawczego 
jazdy wstecz“, po uruchomieniu biegu wstecznego rozlega się sygnał 
ostrzegawczy. Sygnał ten ostrzega osoby znajdujące się w pobliżu 
pojazdu przed włączonym biegiem wstecznym.

Przy uruchomionym hamulcu postojowym napęd jazdy jest wyłączony 
(blokada jazdy). Zapala się lampka kontrolna . Symbol  lub  we 
wskaźniku miga.

Po zwolnieniu hamulca postojowego lampki kontrolne gasną i napęd jazdy 
ponownie się włącza. Jazda staje się możliwa.

Rys. 66

59

II

0

I

12V

12VA B

Rys. 67

55

112
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5 Obsługa
Zmiana biegów
Pojazd jest wyposażony w bieg szybki i pełzający. Przycisk sterujący 61 
umożliwia zmianę biegów.

• Nacisnąć przycisk sterujący 61.
- Odpowiedni symbol  pokazuje się na wyświetlaczu w pozycji 113.
➥ Bieg zmienia się z szybkiego na pełzający.

• Ponownie nacisnąć przycisk sterujący 61.
- Odpowiedni symbol  pokazuje się na wyświetlaczu w pozycji 113.
➥ Bieg zmienia się z pełzającego na szybki.

Informacja
Po uruchomieniu pojazdu automatycznie włącza się ostatnio ustawiony 
bieg.

Poruszanie się pojazdem
1. Zwolnić dźwignię sterującą hamulca postojowego (Rys. 64).

- Lampka kontrolna  gaśnie.
➥ Pojazd znajduje się w stanie gotowości do jazdy.

2. Wybrać kierunek jazdy za pomocą pokrętła 59.
- Wyświetlacz 55 pokazuje wybrany kierunek jazdy w pozycji 112.
- Wyświetlacz 55 pokazuje włączony bieg w pozycji 113.
➥ Pojazdem można ruszyć.

3. Uruchomić pedał gazu (Rys. 62).
➥ Pojazd rusza.

Prędkość jazdy jest proporcjonalna do ustawienia pedału gazu.

• Niskie obroty silnika.
➥ Niska prędkość jazdy.

• Wysokie obroty silnika.
➥ Wysoka prędkość jazdy.

Rys. 68 12V

12VA B

59

61

Rys. 69

55

112 113
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Obsługa 5
Hamowanie i zatrzymywanie się
Uruchomić pedał hamulca "inch" w celu zmiany prędkości jazdy 
niezależnie od obrotów silnika. Pierwsza część drogi pedału cofa 
regulację napędu jezdnego, następna uruchamia układ hamulcowy. Pedał 
hamulca "inch" umożliwia bezstopniowe zmniejszenie ilości przetłaczanej 
cieczy, bez zużycia materiału, aż do zatrzymania pojazdu. W efekcie 
bardzo powolna jazda jest możliwa także przy wysokiej prędkości 
obrotowej silnika.

1. Zmniejszyć prędkość jazdy poprzez obniżenie prędkości obrotowej 
silnika.

2. Nacisnąć pedał hamulca "inch" w celu wyhamowania pojazdu.
3. Nacisnąć pedał hamulca "inch" w celu zatrzymania pojazdu.
4. Pokrętło 59 umieścić w położeniu środkowym (pozycja wyjściowa).
5. Zaciągnąć dźwignię sterującą hamulca postojowego 16 (Rys. 64).

➥ Lampka kontrolna  świeci się.

Zmiana kierunku jazdy

OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo wypadku na skutek zmiany kierunku jazdy 
podczas jazdy!

Zmiana kierunku jazdy podczas jazdy może spowodować poważne 
obrażenia ciała, łącznie ze śmiercią.

► Podczas jazdy nie uruchamiać pokrętła 59, gdyż pojazd natychmiast 
zacznie jechać w przeciwnym kierunku.

► Kierunek jazdy nastawiać tylko podczas postoju pojazdu.

1. Zmniejszać prędkość jazdy aż do zatrzymania pojazdu.
2. Pokrętło 59 obracać w odwrotnym kierunku.
3. Uruchomić pedał gazu.

➥ Pojazd porusza się w przeciwnym kierunku.

Informacja
Nie ma potrzeby wciskania pedału hamowania impulsowego przy zmianie 
kierunku jazdy.

Rys. 70

Rys. 71

59

II

0

I

12V

12VA B
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5 Obsługa
Regeneracja filtra cząstek stałych silnika wysokoprężnego (opc.)

WSKAZÓWKA
Uszkodzenie techniczne filtra cząstek stałych silnika wysokoprężnego.

► Przed wyłączeniem silnika należy przeprowadzić w pełni bieżącą 
regenerację.

► Postępować zgodnie z opisem w rozdziale Oczyszczanie spalin na 
stronie 7-58.

Jeśli silnik działa z wystarczającym obciążeniem, podczas pracy odbywa 
się pasywna regeneracja. Nie ma ona żadnego wpływu na wydajność 
pojazdu.

Po osiągnięciu określonego poziomu zabrudzenia sadzą i temperatury 
roboczej silnika rozpoczyna się automatycznie regeneracja. Lampka 
kontrolna 53 wskazuje proces regeneracji.

Podczas pracy pojazd automatycznie lub ręcznie rozpoczyna regenerację 
filtra cząstek stałych silnika wysokoprężnego. Lampka kontrolna 51 na 
wyświetlaczu informuje o konieczności dokonania regeneracji.

Jeśli lampka kontrolna 51 wskazuje konieczność regeneracji, należy 
spełnić następujące warunki:

1. Pojazd rozgrzać do temperatury roboczej.
2. Pojazd ustawić w bezpiecznym otoczeniu.
3. Nie wyłączać silnika.
4. Wyłączyć wszystkie odbiorniki, np. oświetlenie, radio itd.
5. Uruchamia się automatyczna regeneracja lub należy ją włączyć 

ręcznie.
➥ Pojazd regeneruje filtr cząstek stałych silnika wysokoprężnego 

przez ok. 30 minut.

Wszystkie lampki kontrolne gasną po zakończeniu regeneracji.

Jest on wyposażony w trzy stopnie:

• Stopień 0 = wył.
• Stopień I = przerwanie regeneracji filtra cząstek stałych silnika wysoko-

prężnego.
• Stopień II = uruchomienie regeneracji ręcznej filtra cząstek stałych 

silnika wysokoprężnego.

Rys. 72

53

51

52

Kabina Poz. Łączniki przechylne

Standard
Listwa łącznika dźwigienko-
wego 2 na stronie 4-13

75

Komfort
Listwa łącznika dźwigienko-
wego 4 na stronie 4-15

105 I

0

II
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Obsługa 5
Uruchomienie regeneracji automatycznej

Regeneracja uruchamia się automatycznie po osiągnięciu temperatury 
roboczej.

• Lampka kontrolna 53 świeci się.
➥ Automatyczna regeneracja jest włączona.

1. Pojazd należy niezwłocznie ustawić w bezpiecznym otoczeniu.
2. Nie wyłączać silnika.
3. Jeśli regeneracja odbywa się podczas postoju: 

- Zaparkować pojazd.
- Nie wyłączać silnika.
- Wyłączyć wszystkie odbiorniki, np. oświetlenie, radio itd.
➥ Pojazd regeneruje filtr cząstek stałych silnika wysokoprężnego 

przez ok. 30 minut.

Przerwanie regeneracji

Podczas regeneracji przy rurze wydechowej powstają temperatury 
wielkości ok. 600 C. W niektórych miejscach, np. w magazynie słomy 
automatyczną regenerację należy koniecznie przerwać.

1. Łącznik przechylny nacisnąć przez kilka sekund w położenie II.
➥ Zapala się lampka kontrolna 52; regeneracja zostaje przerwana.

2. wyprowadzić pojazd z obszaru zagrożenia
3. Regenerację uruchomić ręcznie w bezpiecznym otoczeniu.

Uruchomienie regeneracji ręcznej

Po przerwaniu regeneracji należy ją jak najszybciej zrealizować. Aby 
regenerację uruchomić ręcznie silnik musi być w temperaturze roboczej i 
muszą świecić się lampki kontrolne 51 i 52.

1. Pojazd ustawić w bezpiecznym otoczeniu.
2. Nie wyłączać silnika.
3. Jeśli regeneracja odbywa się podczas postoju: 

- Zaparkować pojazd.
- Nie wyłączać silnika.
- Wyłączyć wszystkie odbiorniki, np. oświetlenie, radio itd.

4. Łącznik przechylny nacisnąć i przytrzymać ok. 20 sekund.
➥ Lampka kontrolna 52 gaśnie; Lampka kontrolna 53 świeci się.
➥ Pojazd regeneruje filtr cząstek stałych silnika wysokoprężnego 

przez ok. 30 minut.
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5 Obsługa
Obniżona wydajność silnika

WSKAZÓWKA
Uszkodzenie techniczne filtra cząstek stałych silnika wysokoprężnego.

Moc silnika spada, kiedy zabrudzenie filtra cząstek stałych silnika 
wysokoprężnego osiągnie wartość krytyczną. Jeśli nie rozpoczęła się 
żadna regeneracja, dochodzi do poważnych uszkodzeń technicznych filtra 
cząstek stałych silnika wysokoprężnego.

► Niezwłocznie należy uruchomić regenerację.
➥ Silnik Perkins – patrz "Regeneracja ręczna" na stronie 7-66.
➥ Silnik Deutz – patrz "Regeneracja ręczna" na stronie 7-74.

Jazda z przyczepą
Warunki korzystania z przyczepy

Jazda z przyczepą jest dozwolona tylko przy użyciu prawidłowego 
zaczepu holowniczego. Podczas jazdy po drogach publicznych na 
doczepionej przyczepie rolniczej i leśnej wolno przewozić tylko materiały 
niezbędne w rolnictwie i leśnictwie i/lub elementy osprzętu koparko-
ładowarki.

Transport innych przyczep/materiałów jest dozwolony wyłącznie przy 
użyciu ciągnika.

Odpowiednie wymagania dotyczące jazdy z przyczepą są podane w 
zezwoleniu do eksploatacji.

Informacja
Korzystanie z przyczepy jest dozwolone tylko z osprzętem 
przymocowanym do ładowarki.

Operator musi się upewnić, że wszystkie środki ostrożności (blokady) 
zostały sprawdzone z wynikiem pozytywnym. Wykonanie tej kontroli jest 
warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń z tytułu 
odpowiedzialności.

Kontrola środków ostrożności

• Skontrolować, czy urządzenie zaczepowe przyczepy jest doczepione 
w pozycji poziomej do zaczepu holowniczego. 

• Przeprowadzać regularnie prace konserwacyjne w obrębie zaczepu 
holowniczego.

• Przed podłączeniem przyczepy zwrócić uwagę na jej masę i nacisk na 
zaczep holowniczy.
➥ Ciężar użytkowy i obciążenie na oś na stronie 9-16
- Obsługa możliwych zaczepów holowniczych 
➥ Zaczepy holownicze na stronie 5-76.
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Obsługa 5
Odstawianie i parkowanie pojazdu

OSTRZEŻENIE
Osoby przebywające w obszarze zagrożenia mogą ulec wypadkowi!

Ruchy robocze mogą spowodować obrażenia osób przebywających w 
obszarze zagrożenia lub mogących nagle wejść na ten obszar.

► Zwracać zawsze uwagę na to, aby w obszarze zagrożenia nie 
znajdowały się żadne osoby.

► Natychmiast wstrzymać wszystkie ruchy robocze, jeśli na obszar 
zagrożenia wejdą osoby fizyczne.

Zatrzymać płynnie pojazd, zwalniając pedał gazu lub wciskając pedał 
hamowania impulsowego (Rys. 36), i zabezpieczyć go w sposób opisany 
w rozdziale Zabezpieczyć pojazd na stronie 5-11.

Zabezpieczyć pojazd
• Pojazd odstawić na wytrzymałym, równym i suchym podłożu.
• Pomost podnośnika opuścić na podłoże.
• Uruchomić hamulec postojowy.
• Wyłączyć silnik.
• Wszystkie łączniki przechylne i dźwignie sterujące umieścić w pozycji 

wyjściowej.
• Zredukować ciśnienie w systemie hydraulicznym
• Pojazd zabezpieczyć klinami pod kołami.
• Pojazd oczyścić z brudu.
• Przeprowadzić kontrolę wizualną pod kątem szczelności.

- Instalacja hydrauliczna
- System chłodzenia
- Instalacja paliwowa

• Przeprowadzić kontrolę wizualną pod kątem uszkodzeń pojazdu, w 
szczególności zaś sprawdzić opony, osprzęt i blokadę osprzętu.

• Wlać olej napędowy.
• Sprawdzić wszystkie poziomy płynów i uzupełnić je, jeśli zachodzi taka 

potrzeba.
• Pojazd zabezpieczyć przed uruchomieniem przez osoby do tego 

niepowołane.
- Wyciągnąć kluczyki ze stacyjki.
- Uruchomić odłącznik akumulatora i wyciągnąć go.
- Zamknąć szyby kabiny.
- Zamknąć na klucz drzwi kabiny, korek wlewu paliwa i maskę silnika.

Informacja
Powyższe instrukcje dotyczą odstawiania i parkowania pojazdu po 
codziennym użytkowaniu, transportu pojazdu, jak również wszystkich 
czynności konserwacyjnych, inspekcyjnych i naprawczych!
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5 Obsługa
Odłącznik akumulatora

WSKAZÓWKA
Niebezpieczeństwo usterek technicznych

► Otwór zabezpieczyć osłonką, tak aby do odłącznika nie dostała się 
wilgoć.

► Odłącznika akumulatora nigdy nie uruchamiać pod obciążeniem.

► Uruchomić odłącznik akumulatora, następnie zaś włożyć kluczyk do 
stacyjki.

► Wyjąć kluczyk ze stacyjki, następnie zaś uruchomić odłącznik 
akumulatora.

Odłącznik akumulatora umożliwia szybkie rozłączenie instalacji 
elektrycznej i akumulatora podczas awarii. Aby nie dopuścić do 
ewentualnego rozładowania lub uszkodzenia akumulatora, akumulator 
wyłączyć na noc. Odłącznik akumulatora można wykorzystać także jako 
dodatkową ochronę przed kradzieżą, jeśli się go wyjmie.

Obsługa odłącznika akumulatora

Odłącznik akumulatora znajduje się w pozycji B z prawej strony siedzenia 
operatora.

• Obrócić odłącznik akumulatora w lewo.
➥ Akumulator jest odłączony od instalacji elektrycznej.

• Obrócić odłącznik akumulatora w prawo.
➥ Akumulator jest podłączony do instalacji elektrycznej.

Rys. 73

B
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Obsługa 5

5.5 Blokada mechanizmu różnicowego

Opis blokady mechanizmu różnicowego

OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo wypadku podczas zablokowanego mechanizmu 
różnicowego.

Włączona blokada mechanizmu różnicowego podczas pokonywania 
zakrętów może powodować wypadki. Po zniknięciu symbolu  z 
wyświetlacza 55 mechanizm różnicowy może być nadal zablokowany.

► Blokadę mechanizmu różnicowego włączać tylko podczas jazdy na 
wprost.

► Przed pokonywaniem zakrętów upewnić się, że blokada mechanizmu 
różnicowego jest zwolniona.

► Zwolnić blokadę mechanizmu różnicowego, poruszając lekko 
kierownicą w obu kierunkach lub zmieniając kierunek jazdy.

WSKAZÓWKA
Zablokowany mechanizm różnicowy może uszkodzić przekładnię.

► Blokadę mechanizmu różnicowego włączać tylko wtedy, gdy koła stoją 
w miejscu.

► Blokadę włączać tylko podczas załadunku na śliskim podłożu.

► Symbol  blokady mechanizmu różnicowego zniknie po zwolnieniu 
przycisku sterującego. Po zgaśnięciu symbolu  mechanizm 
różnicowy może być nadal zablokowany. Zwolnić blokadę 
mechanizmu różnicowego, poruszając lekko kierownicą w obu 
kierunkach lub zmieniając kierunek jazdy.

Blokada mechanizmu różnicowego umożliwia blokadę przekładni 
wyrównującej, jeśli zachodzi taka potrzeba, i tym samym zapobiega 
poślizgowi kół. Blokada mechanizmu różnicowego eliminuje 
oddziaływanie wyrównujące mechanizmu różnicowego, tzn. siła napędu 
oddziałuje równo na wszystkie koła.

Blokadę mechanizmu różnicowego obsługiwać przyciskiem 64 na dźwigni 
sterującej 5.

Uruchamianie blokady mechanizmu różnicowego

• Nacisnąć przycisk sterujący 64.
- Odpowiedni symbol  pokazuje się na wyświetlaczu w pozycji 117.
➥ Blokada mechanizmu różnicowego jest włączona.

• Zwolnić przycisk sterujący 64.
- Odpowiedni symbol  zniknie z wyświetlacza.
➥ Blokada mechanizmu różnicowego jest wyłączona.

Rys. 74

12V

12VA B

64

Rys. 75

55

117
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Obsługa
5.6 Oświetlenie / instalacja sygnalizacyjna

Reflektor roboczy

OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo wypadku wskutek oślepienia innych 
uczestników ruchu drogowego!

Włączone reflektory robocze mogą oślepiać innych uczestników ruchu 
drogowego.

► Na drogach publicznych wyłączyć reflektory robocze.

► Reflektory robocze tak ustawić, aby nie oślepiały innych uczestników 
ruchu drogowego nawet podczas pracy.

Pojazd jest wyposażony w reflektory robocze z przodu i z tyłu.

Obsługa reflektorów roboczych

• Łącznik przechylny  umieścić w położeniu I.
➥ Reflektory robocze z przodu są włączone.

• Łącznik przechylny  umieścić w położeniu II.
➥ Reflektory robocze z przodu i z tyłu są włączone.

• Łącznik przechylny  umieścić w położeniu 0.
➥ Reflektory robocze są wyłączone.

Kabina Poz. Łączniki przechylne

Standard
Listwa łączników dźwigienkowych 
1 (na tablicy przyrządów) na 
stronie 4-13

67

Komfort
Listwa łączników dźwigienkowych 
1 (na tablicy przyrządów) na 
stronie 4-15

88

I
0

II
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Oświetlenie pojazdu

Informacja
Przed każdą jazdą sprawdzić oświetlenie, kierunkowskaz i sygnał 
akustyczny.

Dźwignia kierownicy  umożliwia włączanie oświetlenia, migacza i sygnału 
akustycznego.

• Dźwignię obrócić do przodu (I).
➥ Włączone są światła postojowe.

• Dźwignię obrócić dalej do przodu (II).
➥ Włączone są światła dzienne.

• Dźwignię przestawić w dół (III).
➥ Włączone są światła drogowe.
➥ Lampka kontrolna  we wskaźniku świeci się.

• Dźwignię przestawić w górę (IV).
➥ Włączone są światła mijania.

Dźwignię obrócić w przeciwnym kierunku w celu wyłączenia oświetlenia.

Obsługa kierunkowskazu (migacz)

• Dźwignię kierownicy  przestawić do przodu (V).
- Lampka kontrolna  miga.
➥ Prawy kierunkowskaz jest włączony.

• Dźwignię kierownicy  przestawić do tyłu (VI).
- Lampka kontrolna  miga.
➥ Lewy kierunkowskaz jest włączony.

Rys. 76

I

II

III

IV

5442

Rys. 77

V

VI
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Ostrzegawcza lampka obrotowa (opc.)
Montaż ostrzegawczej lampki obrotowej umożliwia przeznaczone do tego 
celu zamocowanie (Rys. 78).

Informacja
Z lampki ostrzegawczej korzystać zgodnie z obowiązującymi przepisami!

Obsługa ostrzegawczej lampki obrotowej

• Łącznik przechylny  umieścić w położeniu I.
➥ Ostrzegawcza lampka obrotowa jest włączona.

• Łącznik przechylny  umieścić w położeniu 0.
➥ Ostrzegawcza lampka obrotowa jest wyłączona.

Składanie ostrzegawczej lampki obrotowej

Podczas pokonywania wjazdów o niskim stropie można złożyć 
ostrzegawczą lampkę obrotową (Rys. 79).

Rys. 78

Kabina Poz. Łączniki przechylne

Standard
Listwa łączników dźwigienkowych 
1 (na tablicy przyrządów) na 
stronie 4-13

69

Komfort
Listwa łączników dźwigienkowych 
1 (na tablicy przyrządów) na 
stronie 4-15

90

I
0

Rys. 79
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Światła awaryjne

Obsługa świateł awaryjnych

• Łącznik przechylny  umieścić w położeniu I.
- Lampka kontrolna  miga.
➥ Wszystkie kierunkowskazy migają.

• Łącznik przechylny  umieścić w położeniu 0.
- Lampka kontrolna  nie miga.
➥ Kierunkowskazy są wyłączone.

Klakson
Uruchamianie sygnału

Obsługę sygnału umożliwia dźwignia kierownicy.

• Nacisnąć przełącznik w dźwigni kierownicy.
➥ Sygnał włącza się.

• Zwolnić przełącznik w dźwigni kierownicy.
➥ Sygnał milknie.

Przekaźnik sygnału ostrzegawczego jazdy wstecz (opc.)

OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo wypadku! Podczas jazdy wstecz nie polegać na 
urządzeniu ostrzegawczym jazdy wstecz!

Ryzyko poważnych obrażeń, łącznie ze śmiercią.

► Przed każdą zmianą kierunku jazdy upewnić się, że nikt nie znajduje 
się w strefie zagrożenia wokół pojazdu.

Po uruchomieniu biegu wstecznego rozlega się sygnał ostrzegawczy. 
Sygnał ten ostrzega osoby znajdujące się w pobliżu pojazdu przed 
włączonym biegiem wstecznym.

Kabina Poz. Łączniki przechylne

Standard
Listwa łączników dźwigienko-
wych 1 (na tablicy przyrządów) na 
stronie 4-13

71

Komfort
Listwa łączników dźwigienko-
wych 1 (na tablicy przyrządów) na 
stronie 4-15

92

I
0

Rys. 80
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Obsługa
5.7 Wycieraczki/spryskiwacz

Opis wycieraczek/spryskiwacza szyb
Pojazd jest wyposażony w wycieraczki i spryskiwacz szyby przedniej 
i tylnej.

Uruchamianie wycieraczki szyby przedniej

• Łącznik przechylny umieścić w położeniu I.
➥ Wycieraczka szyby przedniej jest włączona.

• Łącznik przechylny umieścić w położeniu 0.
➥ Wycieraczka szyby przedniej powraca do położenia wyjściowego 

i jest wyłączona.

Uruchamianie spryskiwacza szyby przedniej

• Przycisk sterujący nacisnąć w położenie II i przytrzymać.
➥ Spryskiwacz szyby przedniej jest włączony.

Zbiornik spryskiwacza szyb – patrz rozdział 7 " Napełnianie zbiornika 
spryskiwacza szyb" na stronie 7-50.

Uruchomienie spryskiwacza szyby tylnej (opc.)

• Łącznik przechylny  umieścić w położeniu I.
➥ Wycieraczka szyby tylnej jest włączona.

• Łącznik przechylny  umieścić w położeniu 0.
➥ Wycieraczka i spryskiwacz szyby tylnej są wyłączone.

Kabina Poz. Łączniki przechylne

Standard
Listwa łączników dźwigienkowych 1 
(na tablicy przyrządów) na 
stronie 4-13

68

Komfort
Listwa łączników dźwigienkowych 1 
(na tablicy przyrządów) na 
stronie 4-15

89

Kabina Poz. Łączniki przechylne

Standard
Listwa łączników przechylnych 6 (w 
dachu kabiny z prawej strony) na 
stronie 4-13

85

Komfort
Listwa łączników przechylnych 5 (w 
dachu kabiny z prawej strony) na 
stronie 4-15

109

I
0

II
I

0
II
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Uruchomienie spryskiwacza szyby tylnej (opc.)

• Przycisk sterujący nacisnąć w położenie II i przytrzymać.
➥ Spryskiwacz szyb tylnych jest włączony.

• Łącznik przechylny  umieścić w położeniu 0.
➥ Wycieraczka i spryskiwacz szyby tylnej są wyłączone.

Zbiornik spryskiwacza szyb – patrz rozdział 7 " Napełnianie zbiornika 
spryskiwacza szyb" na stronie 7-50
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5.8 Ogrzewanie i wentylacja (opc.)

Wentylacja
Wentylacja kabiny operatora przy wyłączonym ogrzewaniu jest możliwa 
za pomocą nadmuchu lub przez szyby. Otwarte drzwi kabiny należy 
zawsze blokować (Rys. 25, Rys. 26).

Nawiew
Dysze umożliwiają kierowanie strumienia powietrza do kabiny operatora. 
W okresie zimowym doprowadzanie ciepłego powietrza pozwala usuwać 
oblodzenie z szyb i ogrzewać kabinę.

Informacja
W przypadku wersji z kabiną Komfort dysze wentylacyjne znajdują się po 
lewej i prawej stronie kolumny kierownicy na obudowie kabiny.

Dmuchawa
Kabina operatora jest wyposażona w ogrzewanie z dmuchawą. 

Obsługa dmuchawy

Ustawić dmuchawę za pomocą przełącznika obrotowego. Aby osiągnąć 
pozycję 0, przełącznik obrotowy należy ustawić w sposób przedstawiony 
w tabeli. Prędkość obrotową dmuchawy można regulować w zakresie 
czterech stopni. Osiągnięcie wyższego poziomu wymaga dokonania 
obrotu zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

• Stopień „0“ - dmuchawa „WYŁ.“
• Stopień „1“ - obroty niskie.
• Stopień „2“ - obroty średnie.
• Stopień „3“ - obroty wysokie.

Rys. 81

Kabina Poz. Przełącznik obrotowy

Standard
Listwa łącznika dźwigienko-
wego 2 na stronie 4-13

65

Komfort
Elementy obsługi 
klimatyzacji na stronie 4-15

106
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Ogrzewanie
Kabina operatora jest wyposażona w ogrzewanie z dmuchawą. 

Obsługa ogrzewania

Bezstopniowa regulacja temperatury przełącznikiem obrotowym . Aby 
osiągnąć pozycję 0, przełącznik obrotowy należy ustawić w sposób 
przedstawiony w tabeli.

• Przełącznik obrotowy  obracać zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
➥ Temperatura rośnie.

• Przełącznik obrotowy  obracać w kierunku przeciwnym do ruchu 
wskazówek zegara.
➥ Temperatura spada.

Kabina Poz. Przełącznik obrotowy

Standard
Listwa łącznika dźwigienko-
wego 2 na stronie 4-13

65

Komfort
Elementy obsługi 
klimatyzacji na stronie 4-15

107
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Klimatyzator (opc.)

WSKAZÓWKA
Niebezpieczeństwo usterek technicznych.

Aby uniknąć awarii i ew. utraty chłodziwa, klimatyzator uruchamiać 
przynajmniej raz w miesiącu.

Aby uzyskać optymalną moc klimatyzatora, wykonać poniższe czynności:

• Jeśli w kabinie operatora nagromadziło się gorące powietrze, przed 
uruchomieniem klimatyzatora dobrze przewietrzyć kabinę.

• Zamknąć szyby i drzwi.
• Na początku ustawić moc maksymalną dmuchawy, następnie zredu-

kować.
• Aby przy parowniku nie tworzyła się niepotrzebnie woda kondensa-

cyjna, klimatyzator wyłączyć na 5 minut przed zakończeniem jazdy.

Obsługa klimatyzatora (opc.)

• Łącznik przechylny  umieścić w położeniu I.
➥ Klimatyzator jest włączony.

• Łącznik przechylny  umieścić w położeniu 0.
➥ Klimatyzator jest wyłączony.
➥ Temperaturę wyregulować bezstopniowo przełącznikiem 

obrotowym ogrzewania.

Kabina Poz. Łączniki przechylne

Standard -

Komfort
Elementy obsługi 
klimatyzacji na stronie 4-15

108

0

I
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Ogrzewanie szyby tylnej
Pojazd jest wyposażony w ogrzewaną szybę tylną. Ogrzewanie służy do 
rozmrażania oblodzonej szyby tylnej w zimie.

Obsługa ogrzewania szyby tylnej

• Łącznik przechylny  umieścić w położeniu I.
➥ Ogrzewanie szyby tylnej jest włączone.

• Łącznik przechylny  umieścić w położeniu 0.
➥ Ogrzewanie szyby tylnej jest wyłączone.

Kabina Poz. Łączniki przechylne

Standard
Listwa łączników przechylnych 6 (w 
dachu kabiny z prawej strony) na 
stronie 4-13

86

Komfort
Listwa łączników przechylnych 5 (w 
dachu kabiny z prawej strony) na 
stronie 4-15

110

0

I
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5.9 Hydraulika robocza

Wskazówki bezpieczeństwa co do dźwigni sterującej pomostu podnośnika

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Napowietrzne przewody elektryczne grożą porażeniem prądem!

Zagrożenie dla życia! Zbliżanie się do napowietrznych przewodów 
elektrycznych powoduje łuki świetlne.

► Zachować odstęp od napowietrznych przewodów elektrycznych.

► Przed pracami pod przewodami napowietrznymi skontaktować się z 
dostawcą energii.

Odstępy bezpieczeństwa od napowietrznych przewodów elek-
trycznych

OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo wypadku wskutek niekontrolowanych ruchów 
dźwigni sterującej!

Niekontrolowane ruchy dźwigni sterującej mogą prowadzić do poważnych 
obrażeń ciała, łącznie ze śmiercią.

► Pojazd uruchamiać wyłącznie z siedzenia operatora.

► Pracować spokojnie i ostrożnie.

► Nie wykonywać szybkich i gwałtownych ruchów dźwignią sterującą.

► Podczas przerw i na zakończenie pracy ładowarkę / pomost 
podnośnika zawsze opuścić na podłoże.

► Dźwignię sterującą zabezpieczyć przed jazdą na drogach publicznych.

► Dźwignię sterującą zabezpieczyć przed wyjściem z pojazdu.

Napięcie znamionowe Odstęp bezpieczeństwa

do 1000 V 1 m 3.3 ft. 

powyżej 1 kV do 110 kV 3 m 9.8 ft. 

powyżej 110 kV do 220 kV 4 m 13.1 ft.

powyżej 220 kV do 380 kV 5 m 16.4 ft 

napięcie znamionowe nieznane 5 m 16.4 ft.
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OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo zgniecenia wskutek wywrócenia pojazdu!

Wywrócenie pojazdu może skutkować poważnymi obrażeniami lub 
śmiercią. W szczególności podczas jazdy na zakrętach, gdy pojazd jest 
wygięty, istnieje niebezpieczeństwo wywrócenia.

► Podczas jazdy pomost podnośnika musi być opuszczony.

► Prędkość jazdy dostosować do panujących warunków.

► Przy dostosowywaniu prędkości uwzględnić przewożony materiał.

► Zwracać uwagę na osoby fizyczne i przeszkody.

► Pamiętać o granicy przechylności pojazdu.

► Przed jazdą w dół zmniejszyć prędkość.

► Zawsze zapinać pas bezpieczeństwa.

► Części ciała nie mogą wystawać z pojazdu.

► Pojazd z podniesioną ładowarką prowadzić ostrożnie.

► Nie przekraczać dopuszczalnych ciężarów użytkowych.

Spadające przedmioty

OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo skaleczenia podczas spadania materiału 
ładunkowego przy podniesionej ładowarce!

Spadający materiał (duże bele, stosy bel itp.) może spowodować ciężkie 
obrażenia ciała, łącznie ze śmiercią.

► Nigdy nie transportować jednocześnie kilku dużych bel lub skrzyń!

► Układanie w stosy materiału ładunkowego przy użyciu pojazdów bez 
dachu ochronnego lub kabiny jest zabronione.

► Prace z podniesioną ładowarką przeprowadzać tylko podczas postoju 
pojazdu.

► Osprzętu z podniesioną ładowarką nie wchylać do oporu.
Rys. 82
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Dźwignia sterująca pomostu podnośnika
Dźwignia sterująca 5 (Rys. 36) służy do sterowania ruchami roboczymi 
pomostu podnośnika. Dźwignia znajduje się z prawej strony obok 
siedzenia operatora.

Informacja
Pozycję wiszącą pomostu podnośnika można uruchomić za pomocą 
funkcji „opuszczanie“ i „wychylanie“. Jeżeli zwolni się dźwignię sterującą, 
to powróci ona samoczynnie w położenie środkowe (chyba że dźwignia 
została umieszczona w pozycji wiszącej).

Jeśli pojazd jest wyposażony w zawory hamulca opuszczania 
odblokowywane elektrycznie, najpierw uruchomić przełącznikiem pozycję 
wiszącą 74. W przeciwnym razie użytkowanie pomostu podnośnika w 
pozycji wiszącej będzie niemożliwe!

Pomost podnośnika

• Dźwignię sterującą 5 przestawić w kierunku H.
➥ Pomost podnośnika unosi się.

• Dźwignię sterującą 5 przestawić w kierunku S.
➥ Pomost podnośnika opuszcza się.

Osprzęt

• Dźwignię sterującą 5 przestawić w kierunku E.
➥ Osprzęt dodatkowy wchyla się.

• Dźwignię sterującą 5 przestawić w kierunku A.
➥ Osprzęt dodatkowy przechyla się (wysypuje ładunek).

Rys. 83
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Pozycja wisząca

OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo skaleczenia podczas niekontrolowanych ruchów 
ładowarki!

Nagłe opuszczenie ładowarki może spowodować ciężkie obrażenia ciała, 
łącznie ze śmiercią.

► Pozycji wiszącej nie włączać przy podniesionej ładowarce; ładowarkę 
najpierw opuścić.

Pozycję pływającą pomostu podnośnika można uruchomić za pomocą 
funkcji „opuszczanie” i „wychylanie” (Rys. 83). Prace z wykorzystaniem 
pozycji wiszącej - patrz strona 5-40.

Włączanie pozycji wiszącej

1. Pomost podnośnika opuścić na podłoże.
2. Dźwignię sterującą 5 przestawiać w kierunku S lub A, pokonując opór, 

aż dźwignia wskoczy w zazębienie.
➥ Pozycja wisząca jest włączona.

3. Dźwignię sterującą 5 przestawić z powrotem w położenie środkowe, 
pokonując opór.
➥ Pozycja pływająca jest wyłączona.

Włączanie pozycji wiszącej, jeśli pojazd jest wyposażony w 
zawory hamulca opuszczania odblokowywane elektrycznie (opc.)

1. Pomost podnośnika opuścić na podłoże.
2. Łącznik przechylny przełączyć na stopień 1 (w przeciwnym razie praca 

urządzenia załadowczego w pozycji wiszącej będzie niemożliwa).
3. Dźwignię sterującą 5 przestawiać w kierunku S, pokonując opór, aż 

dźwignia wskoczy w zazębienie.
➥ Pozycja wisząca jest włączona.

4. Dźwignię sterującą 5 przestawić z powrotem w położenie środkowe, 
pokonując opór.
➥ Pozycja pływająca jest wyłączona.

Po zakończeniu pracy z wykorzystaniem pozycji wiszącej łącznik 
przechylny przełączyć na stopień 1.

Rys. 84
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Kabina Poz. Łączniki przechylne

Standard
Listwa łącznika dźwigienko-
wego 2 na stronie 4-13

74

Komfort
Listwa łącznika dźwigienko-
wego 4 na stronie 4-15

103

0
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5 Obsługa
Blokada pomostu podnośnika

ZACHOWAĆ OSTROŻNOŚĆ
Niebezpieczeństwo wypadku wskutek przypadkowego uruchomienia 
dźwigni sterującej podczas jazdy po drogach publicznych!

Przypadkowe uruchomienie dźwigni sterującej pomostu podnośnika może 
spowodować wypadek z obrażeniami ciała.

► Podczas jazdy ulicznej bezwzględnie zablokować pomost podnośnika.

► Przed wyjściem z pojazdu zablokować pomost podnośnika.

► Zająć miejsce na siedzeniu operatora, następnie zaś odblokować 
dźwignię sterującą pomostu podnośnika.

Dźwignię sterującą pomostu podnośnika można zabezpieczyć blokadą 
przed przypadkowym uruchomieniem. Przy włączonej blokadzie 
uruchomienie pomostu podnośnika jest niemożliwe.

Obsługa blokady pomostu podnośnika

Funkcje „podnoszenie”, „opuszczanie”, „wchylanie” i „wychylanie” są 
blokowane mechanicznie „po naciśnięciu” dźwigni sterującej 5 w dół.

• Dźwignię sterującą 5 nacisnąć w dół:
➥ Blokada jest włączona.

• Dźwignię sterującą 5 pociągnąć w górę:
➥ Blokada jest wyłączona.

Uruchomienie blokady pomostu podnośnika łącznikiem 
przechylnym (opc.)

Jeśli blokada jest włączona, świeci się lampka kontrolna w przełączniku.

• Nacisnąć blokadę (S) w łączniku przechylnym  w kierunku strzałki i 
łącznik przechylny umieścić w położeniu I.
➥ Blokada jest włączona.

• Łącznik przechylny  umieścić w położeniu 0.
➥ Blokada jest wyłączona.

Rys. 85
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Kabina Poz. Łączniki przechylne

Standard
Listwa łącznika dźwigienko-
wego 2 na stronie 4-13

73

Komfort
Listwa łącznika dźwigienko-
wego 4 na stronie 4-15

102

0

I

S
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Obsługa 5
Złącza hydrauliczne na pomoście podnośnika

WSKAZÓWKA
Jeśli złącza hydrauliczne są zabrudzone, do systemu hydraulicznego 
mogą się dostać zanieczyszczenia i spowodować uszkodzenie systemu.

► Nie doprowadzić do zanieczyszczeń.

► Upewnić się, że złącza hydrauliczne są czyste.

Złącza hydrauliczne pomostu podnośnika można obsługiwać na dwa 
sposoby:

1. obsługa za pomocą dodatkowej dźwigni sterującej
2. obsługa za pomocą pokrętła (opc.)

- Obsługa złączy hydraulicznych pomostu podnośnika za pomocą 
pokrętła na stronie 5-59

Obsługa złączy hydraulicznych na pomoście podnośnika

Obsługę złączy hydraulicznych na pomoście podnośnika (Rys. 86) 
umożliwia dodatkowa dźwignia sterująca 9.

• Dźwignię sterującą 9 obrócić w kierunku L i przytrzymać.
➥ Złącze L to strona tłoczna, R - powrót.

• Dźwignię sterującą 9 obrócić w kierunku R i przytrzymać.
➥ Złącze L to powrót, R - strona tłoczna.

Informacja
Dodatkowa dźwignia sterująca 9 automatycznie powraca w położenie 
środkowe, gdy dojdzie do jej zwolnienia, przy wyłączonej funkcji 
blokowania.

Pozycja wisząca dodatkowej dźwigni sterującej

Funkcja jest wymagana do podłączania osprzętu uruchamianego 
hydraulicznie. W celu podłączenia/odłączenia fukcję można wykorzystać 
do wyrównania ciśnienia w złączach hydraulicznych pomostu podnośnika 
do poziomu ciśnienia atmosferycznego przy włączonym silniku.

• Dodatkową dźwignię sterującą 9 przestawić w kierunku R pokonując 
opór.
➥ Pozycja wisząca na złączach hydraulicznych jest włączona.

• Dodatkową dźwignię sterującą 9 przestawić z powrotem w położenie 
środkowe, pokonując opór.
➥ Pozycja wisząca na złączach hydraulicznych jest wyłączona.

Rys. 86
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L
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5 Obsługa
Blokada hydrauliczna osprzętu
Obsługa blokady hydraulicznej osprzętu

Obsługę blokady hydraulicznej osprzętu umożliwia dodatkowa dźwignia 
sterująca 9.

1. Dodatkową dźwignię sterującą 9 przestawić w kierunku R.
➥ System szybkiej wymiany jest zablokowany.

2. Łącznik przechylny  przytrzymać w położeniu wciśniętym.
3. Dodatkową dźwignię sterującą 9 przestawić w kierunku L.

➥ System szybkiej wymiany jest odblokowany.

Tryb ciągły złączy hydraulicznych na pomoście podnośnika (opc.)
Funkcja umożliwia użytkowanie złączy hydraulicznych w trybie ciągłym. 
Funkcja jest niezbędna do zastosowania niektórego osprzętu z silnikiem 
hydraulicznym, który pracuje w trybie ciągłym (zamiatarka itp.). Trzymanie 
dodatkowej dźwigni sterującej w stałej pozycji 9 staje się zbędne.

Obsługa trybu ciągłego złączy hydraulicznych pomostu podnośnika jest 
możliwa na dwa sposoby.

1. Obsługa trybu ciągłego złączy hydraulicznych za pomocą dodatkowej 
dźwigni sterującej.

2. Obsługa trybu ciągłego złączy hydraulicznych za pomocą łącznika 
przechylnego (opc.)
- Obsługa trybu ciągłego złączy hydraulicznych (opc.) na stronie 5-60

Rys. 88

9

L
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Kabina Poz. Łączniki przechylne

Standard
Listwa łączników dźwigienko-
wych 1 (na tablicy 
przyrządów) na stronie 4-13

72

Komfort
Listwa łączników dźwigienko-
wych 1 (na tablicy 
przyrządów) na stronie 4-15

93

0

I
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Obsługa 5
Obsługa trybu ciągłego złączy hydraulicznych

WSKAZÓWKA
Usterki techniczne w wyniku przegrzania instalacji hydraulicznej!

► Dodatkową dźwignię sterującą 9 umieszczać zawsze w pozycji 
wyjściowej, gdy nie korzysta się z trybu ciągłego.

Włączenie trybu ciągłego złączy hydraulicznych umożliwia dodatkowa 
dźwignia sterująca 9.

• Dodatkową dźwignię sterującą 9 przestawić w kierunku L pokonując 
opór.
➥ Tryb ciągły złączy hydraulicznych jest włączony. Lewe złącze to 

tryb ciągły, prawe - powrót.
• Dodatkową dźwignię sterującą 9 przestawić z powrotem w położenie 

środkowe, pokonując opór.
➥ Tryb ciągły jest wyłączony.

Rys. 89
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5 Obsługa

Obsługa
5.10 Osprzęt

Wskazówki co do osprzętu

OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo wypadku spowodowane nieprawidłowym 
osprzętem dodatkowym!

Nieprawidłowy lub niedopuszczony do stosowania w pojeździe osprzęt 
może prowadzić do wypadków!

► Stabilność pojazdu zapewnia wyłącznie osprzęt z dopuszczeniem.

► Tylko dopuszczony osprzęt nie obciąża nadmiernie pojazdu.

OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo wypadku wskutek wywrócenia pojazdu

Przy obciążonym osprzęcie dodatkowym zmienia się obciążenie pojazdu. 
W szczególności podczas jazdy na zakrętach, gdy pojazd jest wygięty, 
istnieje niebezpieczeństwo wywrócenia.

► Pojazd przemieszczać z opuszczonym pomostem podnośnika.

► Nie przekraczać dopuszczalnych ciężarów użytkowych.

► Prędkość jazdy dostosować do warunków panujących w otoczeniu i 
załadowanego materiału.

OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo wypadku podczas zastosowania uszkodzonego 
osprzętu

Uszkodzony osprzęt może mieć negatywny wpływ na właściwości 
użytkowania.

► Nie uruchamiać uszkodzonego osprzętu.

► Przed przystąpieniem do pracy sprawdzić osprzęt pod kątem 
uszkodzeń, osadzenia i prawidłowego zablokowania.

► Nigdy nie wykonywać prac z uszkodzonym elementem do mocowania 
osprzętu / uszkodzoną blokadą.

► Przed pracami w obrębie osprzętu odłączyć osprzęt.
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Obsługa 5
Informacja
Stosować wyłącznie osprzęt dopuszczony przez producenta pojazdu. 
Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z użytkowania 
osprzętu bez dopuszczenia do stosowania w pojeździe.

Nie przeciążać pojazdu. Nie używać do dużych ciężarów zbyt dużych 
łyżek!

Jeśli stosowany osprzęt wymaga ułożenia nowych przewodów 
hydraulicznych, skontaktować się z autoryzowanym warsztatem. Tylko 
tego rodzaju warsztaty są upoważnione do układania przewodów.

Stosuje się różne giętkie przewody wysokociśnieniowe. Przy zamawianiu 
części zamiennych przestrzegać oznaczenia DIN na przewodzie wzgl. 
armaturze.

Przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa co do wymiany osprzętu!

Przezbrajanie osprzętu

OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo skaleczenia ciała w obszarze niebezpieczeństwa

Jazda wstecz grozi niezauważeniem i skaleczeniem osób w obszarze 
niebezpieczeństwa.

► Prawidłowo ustawić wszystkie lusterka.

► Podczas jazdy wstecz zachować wyjątkową ostrożność i rozwagę.

► Natychmiast wstrzymać pracę, jeśli w strefie zagrożenia znajdą się 
osoby fizyczne.

OSTRZEŻENIE
Zagrożenie wypadkiem w wyniku niezamierzonego zwolnienia 
blokady hydraulicznej!

Nieprawidłowo zablokowany osprzęt może się przypadkowo odłączyć i 
spowodować wypadek.

► Sprawdzać prawidłowe zablokowanie osprzętu.

OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo skaleczenia na skutek ciśnienia

Cienki strumień oleju hydraulicznego pod wysokim ciśnieniem może 
przeciąć skórę.

► Natychmiast skonsultować się z lekarzem, jeśli olej hydrauliczny 
dostanie się pod skórę lub do oczu.

► Otwierać tylko systemy hydrauliczne nie znajdujące się pod 
ciśnieniem.

► Korzystać z odzieży ochronnej.
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5 Obsługa
Doczepianie za pomocą hydraulicznego systemu szybkiej wymiany
Podłączenie osprzętu wymaga wsunięcia trzpieni blokujących 3.

1. Opuścić pomost podnośnika.
2. Podjechać pojazdem do osprzętu.
3. Trzpienie mocujące 1 umieścić pod hakami 2.
4. Podnieść pomost podnośnika i wchylić osprzęt.
5. Dodatkową dźwignię sterującą 9 przestawić w kierunku R.

➥ Trzpienie blokujące 3 wysuną się.
6. Sprawdzić prawidłowe zablokowanie.

➥ Oba trzpienie blokujące 3 muszą być widoczne w odpowiednich 
otworach osprzętu 4.

Rys. 90
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Obsługa 5
Odczepianie za pomocą hydraulicznego systemu szybkiej wymiany
osprzęt odstawiać wyłącznie na wytrzymałym, równym podłożu i 
zabezpieczać przed wywróceniem i stoczeniem

1. Opuścić pomost podnośnika.
2. Łącznik przechylny  przytrzymać w położeniu wciśniętym i dodatkową 

dźwignię sterującą 9 przestawić w kierunku L.
➥ Trzpienie blokujące 3 wsuną się.

3. Opuścić pomost podnośnika i wychylić osprzęt.
➥ W efekcie trzpienie mocujące 1 uwolnią się z haków 2.

4. Cofnąć pojazdem po zwolnieniu haków mocujących.

Informacja
Opcjonalnie do dyspozycji jest funkcja dodatkowej dźwigni sterującej 9 na 
pokrętle sterującym 63 – patrz "Obsługa złączy hydraulicznych pomostu 
podnośnika za pomocą pokrętła" na stronie 5-59.

Rys. 91

9

L

Kabina Poz. Łączniki przechylne

Standard
Listwa łączników dźwigienko-
wych 1 (na tablicy 
przyrządów) na stronie 4-13

72

Komfort
Listwa łączników dźwigienko-
wych 1 (na tablicy 
przyrządów) na stronie 4-15

93

0

I
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5 Obsługa
Podłączanie i odłączanie złączy hydraulicznych na pomoście podnośnika

OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo skaleczenia na skutek ciśnienia

Cienki strumień oleju hydraulicznego pod wysokim ciśnieniem może 
przeciąć skórę.

► Natychmiast skonsultować się z lekarzem, jeśli olej hydrauliczny 
dostanie się pod skórę lub do oczu.

► Otwierać tylko systemy hydrauliczne nie znajdujące się pod 
ciśnieniem.

► Korzystać z odzieży ochronnej.

WSKAZÓWKA
Awarie techniczne wskutek zanieczyszczenia systemu hydraulicznego.

Jeśli złącza hydrauliczne są zabrudzone, do systemu hydraulicznego 
mogą się dostać zanieczyszczenia i spowodować uszkodzenie systemu.

► Nie doprowadzić do zanieczyszczeń.

► Upewnić się, że złącza hydrauliczne są czyste.

Środowisko
Olej hydrauliczny jest szkodliwy dla środowiska.

► Podczas odłączania podstawić miskę pod sprzęgła szybkodziałające.

► Zebrany olej hydrauliczny utylizować ekologicznie.

Informacja
Aby podłączyć lub odłączyć złącza hydrauliczne na pomoście 
podnośnika, ciśnienie w złączach należy wyrównać do poziomu ciśnienia 
atmosferycznego. W tym celu można wyłączyć silnik i kilka razy poruszać 
dodatkową dźwignię sterującą 9 w obu kierunkach.

W przypadku „Obsługa złączy hydraulicznych pomostu podnośnika za 
pomocą pokrętła” – patrz "Podłączanie i odłączanie złączy hydraulicznych 
na pomoście podnośnika" na stronie 5-60.

Dopuszcza się także możliwość umieszczenia dodatkowej dźwigni 
sterującej 9 w pozycji wiszącej – patrz rozdział 5 " Pozycja wisząca 
dodatkowej dźwigni sterującej" na stronie 5-29. Czynność ta nie wymaga 
wyłączania silnika.
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Obsługa 5
Doczepianie

1. Dodatkową dźwignię sterującą 9 przestawić w kierunku R pokonując 
opór.
➥ Dodatkowa dźwignia sterująca 9 zablokuje się w pozycji wiszącej; 

złącza hydrauliczne pomostu podnośnika nie znajdują się pod 
ciśnieniem.

2. Usunąć osłonki ze złączy pomostu podnośnika. W tym celu złącza 
wraz z przewodami hydraulicznymi nacisnąć do przodu.

3. Osłonki złączy hydraulicznych usunąć z osprzętu.
4. Złącza hydrauliczne osprzętu wcisnąć w otwór złączy hydraulicznych 

pomostu podnośnika.
5. Sprawdzić, czy złącza zaskoczyły w sposób prawidłowy.

-  W tym celu pociągnąć za giętkie przewody hydrauliczne osprzętu. 
Złącza hydrauliczne nie mogą się rozłączyć.

6. Dodatkową dźwignię sterującą przestawić z powrotem w położenie 
środkowe, pokonując opór.

7. Sprawdzić, czy system hydrauliczny osprzętu i złącza są szczelne.
- W tym celu złącza hydrauliczne pomostu podnośnika ostrożnie 

uruchomić dodatkową dźwignią sterującą 9.

Odłączanie

1. Dodatkową dźwignię sterującą 9 przestawić w kierunku R pokonując 
opór.
➥ Dodatkowa dźwignia sterująca 9 zablokuje się w pozycji wiszącej; 

złącza hydrauliczne pomostu podnośnika nie znajdują się pod 
ciśnieniem.

2. Pod złącza hydrauliczne podstawić miskę na wyciekający olej.
3. Odłączyć złącza hydrauliczne.

- W tym celu złącza pomostu podnośnika wraz z przewodami hydrau-
licznymi nacisnąć do przodu. Jednocześnie pociągnąć za giętki 
przewód hydrauliczny osprzętu.

4. Założyć osłonki na złącza hydrauliczne.
5. Umieścić węże hydrauliczne na osprzęcie.

Informacja
Opcjonalnie do dyspozycji jest funkcja dodatkowej dźwigni sterującej 9 na 
pokrętle sterującym 63 – patrz "Obsługa złączy hydraulicznych pomostu 
podnośnika za pomocą pokrętła" na stronie 5-59.

Rys. 92
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5 Obsługa

Obsługa
5.11 Tryb pracy

Wskazówki co do trybu pracy

OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo zgniecenia wskutek wywrócenia pojazdu!

Wywrócenie pojazdu może skutkować poważnymi obrażeniami lub 
śmiercią. W szczególności podczas jazdy na zakrętach, gdy pojazd jest 
wygięty, istnieje niebezpieczeństwo wywrócenia.

► Podczas jazdy pomost podnośnika musi być opuszczony.

► Prędkość jazdy dostosować do panujących warunków.

► Przy dostosowywaniu prędkości uwzględnić przewożony materiał.

► Zwracać uwagę na osoby fizyczne i przeszkody.

► Pamiętać o granicy przechylności pojazdu.

► Przed jazdą w dół zmniejszyć prędkość.

► Zawsze zapinać pas bezpieczeństwa.

► Części ciała nie mogą wystawać z pojazdu.

► Pojazd z podniesioną ładowarką prowadzić ostrożnie.

► Nie przekraczać dopuszczalnych ciężarów użytkowych.

ZACHOWAĆ OSTROŻNOŚĆ
Niebezpieczeństwo wypadku podczas przeciążenia i wykonywania 
gwałtownych ruchów!

Przeciążenie i gwałtowne ruchy mogą spowodować wypadek z 
obrażeniami ciała.

► Pamiętać o ciężarze użytkowym pojazdu.

► Dźwignię sterującą uruchamiać ostrożnie.

Informacja
Dostosować prędkość jazdy podczas wjeżdżania w materiał ładunkowy 
do jego rodzaju i panujących warunków.

Uważać, aby nie dochodziło do nadmiernego poślizgu kół. W przeciwnym 
razie dojdzie do zwiększenia zużycia opon i paliwa oraz niepełnego 
wykorzystania mocy pojazdu.
5-38 BA WL44 / WL54 *  05/2017* RL50-60LP_5-11_Arbeitsbetrieb_pl.fm * [pl]



Obsługa 5
Niniejsza instrukcja obsługi opisuje wyłącznie użytkowanie następującego 
osprzętu dodatkowego:

• Łyżka do materiałów lekkich
• Łyżka do ziemi
• Łyżka do ziemi z zębami stalowymi
• Łyżka „4 w 1”
• Widły do obornika
• Widły do ładowania typu krokodyl
• Widły do palet

Jeśli w pojeździe stosuje się osprzęt dodatkowy, przestrzegać niżej 
podanych informacji.

W przypadku stosowania innego osprzętu przestrzegać wskazań 
instrukcji eksploatacji tych urządzeń. Odpowiednie instrukcje można 
zamówić u autoryzowanego przedstawiciela firmy Wacker Neuson.

Wskaźnik poziomu osprzętu

Wskaźnik poziomu osprzętu umożliwia operatorowi pojazdu lepszą ocenę 
pozycji przechylenia osprzętu.

Ustawianie wskaźnika poziomu:

1. Osprzęt nieznacznie podnieść i dolną stronę ustawić równolegle do 
podłoża.

2. Na cylindrze przechyleniowym zaznaczyć farbą lub kolorową taśmą 
klejącą położenie wskaźnika poziomu.
➥ Strona dolna osprzętu jest umieszczona równolegle do podłoża w 

każdym położeniu pomostu podnośnika, jeśli wskaźnik poziomu 
znajduje się przy oznaczeniu na cylindrze przechyleniowym.

Jeśli stosuje się osprzęt różnego rodzaju, dla każdego osprzętu można 
umieścić oznaczenie na cylindrze przechyleniowym.

Wskazanie ustawienia pomostu podnośnika (opc.)

Wskazanie ustawienia pomostu podnośnika znajduje się z prawej strony 
u góry na pomoście podnośnika:

• Niebieskie oznaczenie: osprzęt dodatkowy wideł do palet
• Zielone oznaczenie: osprzęt dodatkowy łyżki standardowej

Wychylić osprzęt dodatkowy i podnieść pomost podnośnika, aż we 
wzierniku będzie widać odpowiednie oznaczenie.

➥  Ustawiona jest teraz wysokość.

Podczas ustawiania pomostu podnośnika na wskazanej wysokości należy 
unikać kontaktu osprzętu dodatkowego z podłożem podczas jazdy 
i pamiętać o schowaniu reflektorów.

Rys. 93

Rys. 94
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5 Obsługa
Wskazówki co do wykonywania pracy z użyciem łyżki do materiałów lekkich lub 
ziemi

Informacja
Łyżkę do materiałów lekkich używa się między innymi do zboża, 
kukurydzy oraz paszy.

Łyżka do ziemi służy do ciężkich materiałów, np. żwiru, piasku, ziemi oraz 
kamienia.

Prawidłowe zastosowanie

Osprzęt: łyżka do materiałów lekkich/łyżka do ziemi są przeznaczone do 
rozdzielania, nabierania, transportu oraz wysypywania materiałów.

Transport osób w łyżce do materiałów lekkich / do ziemi jest niezgodny z 
przeznaczeniem.

Montaż łyżki do materiałów lekkich lub ziemi

➥ – patrz "Przezbrajanie osprzętu" na stronie 5-33

Elementy obsługi

Łyżkę do materiałów lekkich lub ziemi obsługiwać dźwignią sterującą 5.

➥ – patrz "Dźwignia sterująca pomostu podnośnika" na stronie 5-26

Obsługa

Podczas opróżniania łyżki do materiałów lekkich lub ziemi, a także 
załadunku pojazdów można w razie potrzeby wykonywać dwa ruchy 
robocze jednocześnie, np. „podnoszenie“ i „wychylanie“ lub „opuszczanie“ 
i „wchylanie“. W tym celu ruchy dźwignią sterującą 5 muszą się częściowo 
pokrywać.

H = podnoszenie

S = opuszczanie

Sa = pozycja wisząca

E = wchylanie

A = wychylanie

Aa = pozycja wisząca

Pozycja wisząca umożliwia wyrównywanie powierzchni podłoża podczas 
jazdy wstecz. W tym celu ładowarkę z łyżką do materiałów lekkich/robót 
ziemnych należy opuścić krawędzią na podłoże. Dźwignię sterującą 5 
zatrzasnąć w pozycji Sa. Łyżka do materiałów lekkich / do ziemi, 
obciążona tylko ciężarem pomostu podnośnika i ciężarem własnym, 
przylega swobodnie do podłoża.

Informacja
Przed pierwszym wykonywaniem pracy przećwiczyć zastosowanie łyżki 
do materiałów lekkich lub łyżki do ziemi.

Sa

Rys. 95

S

H

E

A/SE/S

A/HE/H

5 A Aa
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Obsługa 5
Praca łyżką do materiałów lekkich lub ziemi

Załadunek

Aby nabrać luźny materiał, łyżkę do materiałów lekkich / do ziemi opuścić 
równolegle do podłoża. Wjechać w materiał ładunkowy. Zwracać uwagę 
na prędkość jazdy.

Nieznacznie podnieść pomost podnośnika, tak aby doszło do obciążenia 
osi przedniej pojazdu. Funkcja impulsowania umożliwia ręczne 
zmniejszenie poślizgu kół. Wchylić łyżkę do materiałów lekkich / do ziemi 
po jej napełnieniu. Z napełnioną łyżką podjechać do miejsca wyładunku.

Aby załadować materiał, w który wbicie łyżki jest utrudnione, poruszać 
krawędzią łyżki do góry i w dół  za pomocą dźwigni sterującej 5. W efekcie 
łyżka łatwiej wbije się w materiał.

Rys. 96

Rys. 97

Rys. 98
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5 Obsługa
Prace wykopowe

Miękkie podłoże:

W celu nabrania miękkiego materiału, łyżkę do materiałów lekkich / do 
ziemi opuścić na podłoże. Łyżkę przechylić do przodu aż do powstania 
kąta kopania. Podjechać do przodu. Łyżka wbije się w ziemię. Kąt 
przechylenia ustawić na bardziej płaski, aby nabrać równomierną warstwę 
i zredukować poślizg kół.

Twarde podłoże:

W celu nabrania twardego materiału, łyżkę do materiałów lekkich / do 
ziemi opuścić na podłoże. Łyżkę przechylić do przodu aż do powstania 
kąta kopania. Podjeżdżać do przodu, nieznacznie wciskając łyżkę w dół, 
tak aby wbiła się w podłoże. Gdy krawędź wbije się w ziemię, kąt kopania 
ustawić na bardziej płaski. Aby wspomóc wykonywanie opisanej 
czynności, za pomocą dźwigni sterującej 5 wykonywać ruchy w górę i w 
dół.

Praca z użyciem haka

Podczas pracy z użyciem haka przestrzegać przepisów bezpieczeństwa z 
zakresu pracy w trybie dźwigowym – patrz rozdział 2 "2.5 Praca w trybie 
dźwigowym" na stronie 2-8.

Do podnoszenia i transportu ciężarów przy użyciu haka należy stosować 
łańcuchy. Ciężar musi swobodnie wisieć na haku. Łańcuch nie może 
obcierać o krawędź tnącą.

Ciężar użytkowy haka łyżki jest podany na tabliczce identyfikacyjnej łyżki.

1. Łańcuch zawiesić na haku.
2. Ładowarkę podnieść na wymaganą wysokość i wychylić łyżkę.
3. Wychyloną łyżkę umieścić nad podnoszonym ciężarem.
4. Łańcuch należycie przymocować do ciężaru.

➥ Podnieść i przetransportować ciężar.

Rys. 99

Rys. 100

Rys. 101

prawidłowo

błędnie
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Obsługa 5
Praca z łyżką „4 w 1”
Prawidłowe zastosowanie

Osprzęt dodatkowy – łyżka „4 w 1” jest przeznaczony do ładowania, 
kopania, chwytania, wyrównywania, skopywania ziemi i rozprowadzania 
materiału.

Montaż łyżki „4 w 1”

➥ – patrz "Przezbrajanie osprzętu" na stronie 5-33
➥ – patrz "Podłączanie i odłączanie złączy hydraulicznych na 

pomoście podnośnika" na stronie 5-36

Elementy obsługi

Łyżkę „4 w 1” uruchomić dźwignią operatora 5.

➥ – patrz "Dźwignia sterująca pomostu podnośnika" na stronie 5-26
➥ – patrz "Złącza hydrauliczne na pomoście podnośnika" na stronie 

5-29

Obsługa

➥ – patrz "Obsługa" na stronie 5-40

Informacja
Przed pierwszym wykonywaniem pracy przećwiczyć zastosowanie łyżki „4 
w 1”.

Prace załadunkowe i wykopowe

Zamkniętej łyżki „4 w 1” można używać jak łyżki do materiałów lekkich lub 
ziemi. Aby rozładować łyżkę „4 w 1” na większej wysokości, należy ją 
otworzyć, a nie wychylić.

Nabieranie dużych przedmiotów

1. Otworzyć łyżkę „4 w 1”.
2. Łyżkę „4 w 1” umieścić nad chwytanym przedmiotem.
3. Opuścić ładowarkę.
4. Zamknąć łyżkę „4 w 1”.
5. Przetransportować uchwycony przedmiot.

Nabieranie materiału trudnego do manipulacji

Łyżka „4 w 1” umożliwia uchwycenie i bezpieczny transport przedmiotów 
dużych i trudnych w manipulacji (Rys. 102).

Wyciąganie i stawianie słupów

1. Umieścić otwartą łyżkę „4 w 1” nad słupem i należycie ją uchwycić.
2. Poluzować słup wykonując ostrożne ruchy do góry i w dół.
3. Podnieść ładowarkę w celu wyciągnięcia słupa.

Rys. 102

Rys. 103
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5 Obsługa
Wyrównywanie i zgarnianie

OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo skaleczenia ciała w obszarze niebezpieczeństwa.

Jazda wstecz grozi niezauważeniem i skaleczeniem osób w obszarze 
niebezpieczeństwa.

► Prawidłowo ustawić wszystkie lusterka.

► Podczas jazdy wstecz zachować wyjątkową ostrożność i rozwagę.

► Natychmiast wstrzymać pracę, jeśli w strefie zagrożenia znajdą się 
osoby fizyczne.

Wyrównywanie (A)

1. Podnieść przednią połowę łyżki.
2. Łyżkę „4 w 1” opuścić na ziemię.
3. Głębokość wybierania ustawić hydrauliką podnoszenia.
4. Nastawić kąt ustawienia tylnej krawędzi tnącej.
5. Wyrównywać powierzchnię jadąc do przodu.

Cofanie materiału (B)

1. Podnieść przednią połowę łyżki.
2. Łyżkę „4 w 1” opuścić na ziemię.
3. Nastawić kąt ustawienia przedniej krawędzi tnącej.
4. Podczas jazdy wstecz łyżka „4 w 1” powoli się napełnia.

Skopywanie ziemi (C)

1. Nastawić płaski kąt kopania.
2. Przednią połowę łyżki podnieść o ok. 10 do 15 cm.
3. Łyżkę „4 w 1” opuścić na ziemię.
4. Głębokość wybierania ustawić hydrauliką podnoszenia.
5. Nabierać materiał jadąc do przodu.

Materiał zsuwa się na łyżkę podczas jego nabierania. W tym położeniu 
można zgarniać warstwy trawy o grubości do ok. 8 cm.

Rozprowadzanie warstw (D)

1. Łyżkę „4 w 1” napełnić materiałem do rozprowadzenia.
2. Łyżkę „4 w 1” otworzyć w zależności od rodzaju i szybkości płynięcia 

materiału.
3. Materiał równomiernie nanieść na powierzchnię.

Rys. 104

A

B

C

D
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Obsługa 5
Prace z widłami do obornika

Prawidłowe zastosowanie

Osprzęt dodatkowy – widły do obornika są przeznaczone do rozdzielania, 
pobierania, transportu oraz ładowania materiałów, np. kiszonki, siana, beli 
słomy, paszy oraz obornika.

Montaż wideł do obornika

➥ – patrz "Przezbrajanie osprzętu" na stronie 5-33

Elementy obsługi

Widły do obornika obsługiwać dźwignią sterującą 5.

➥ – patrz "Dźwignia sterująca pomostu podnośnika" na stronie 5-26

Obsługa

➥ – patrz "Obsługa" na stronie 5-40

Informacja
Przed pierwszym wykonywaniem pracy przećwiczyć zastosowanie wideł 
do obornika.

Załadunek

1. Widły do obornika tak opuścić, aby zęby były ułożone równolegle do 
podłoża.

2. Wjechać w materiał ładunkowy.
- Zwracać uwagę na prędkość jazdy.

3. Nieznacznie podnieść ładowarkę.
➥ Przednia oś pojazdu jest obciążona.
- Funkcja impulsowania umożliwia ręczne zmniejszenie poślizgu kół.

W przypadku twardych materiałów, jak udeptany obornik, materiał 
ładunkowy można rozluźnić poprzez wchylenie wideł.

1. Podjechać na wprost do miejsca wyładunku.
2. Widły do obornika podnieść na wymaganą wysokość tuż przed 

miejscem rozładunku.
3. Przejechać przodem wymagany odcinek i wychylić widły do obornika.

➥ Materiał ładunkowy wypadnie.

Rys. 105
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5 Obsługa
Prace przy użyciu krokodyla

Prawidłowe zastosowanie

Krokodyl (osprzęt) jest przeznaczony do nabierania, transportu, 
ładowania i rozprowadzania luźnego materiału, jak kiszonki, siana, słomy, 
paszy oraz obornika.

Transport drzew, kamieni itp. jest niezgodny z przeznaczeniem.

Montaż krokodyla

➥ – patrz "Przezbrajanie osprzętu" na stronie 5-33
➥ – patrz "Podłączanie i odłączanie złączy hydraulicznych na 

pomoście podnośnika" na stronie 5-36

Elementy obsługi

Krokodyla obsługiwać dźwignią sterującą 5. 

➥ – patrz "Dźwignia sterująca pomostu podnośnika" na stronie 5-26
➥ – patrz "Złącza hydrauliczne na pomoście podnośnika" na stronie 

5-29

Obsługa

➥ – patrz "Obsługa" na stronie 5-40

Informacja
Przed pierwszym wykonywaniem pracy przećwiczyć zastosowanie 
krokodyla.

Załadunek

1. Otworzyć krokodyla.
2. Krokodyla tak opuścić, aby zęby były ułożone równolegle do podłoża.
3. Wjechać w materiał ładunkowy.

- Zwracać uwagę na prędkość jazdy.
4. Nieznacznie podnieść ładowarkę.

➥ Przednia oś pojazdu jest obciążona.
- Funkcja impulsowania umożliwia ręczne zmniejszenie poślizgu kół.

5. Zamknąć krokodyla.

W przypadku twardych materiałów, jak udeptany obornik, materiał 
ładunkowy można rozluźnić poprzez wchylenie krokodyla.

1. Podjechać na wprost do miejsca wyładunku.
2. Krokodyla podnieść na wymaganą wysokość tuż przed miejscem 

rozładunku.
3. Przejechać przodem wymagany odcinek i wychylić krokodyla.
4. Otworzyć krokodyla.

➥ Materiał ładunkowy wypadnie.

Rys. 106
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Obsługa 5
Wskazówki co do pracy z widłami do palet

OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo skaleczenia podczas spadania materiału 
ładunkowego przy podniesionej i wysuniętej ładowarce!

Spadający materiał (duże bele, stosy bel itp.) może spowodować ciężkie 
obrażenia ciała, łącznie ze śmiercią.

► Układanie w stosy materiału ładunkowego przy użyciu pojazdów bez 
dachu ochronnego lub kabiny jest zabronione.

► Prace z podniesioną ładowarką przeprowadzać tylko podczas postoju 
pojazdu.

► Osprzętu z podniesioną ładowarką nie wchylać do oporu.

OSTRZEŻENIE
Widły do palet niosą ze sobą niebezpieczeństwo wypadku!

Podczas jazdy po drogach publicznych widły do palet mogą powodować 
poważne obrażenia ciała, łącznie ze śmiercią.

► Przed jazdą po drogach publicznych wymontować widły do palet i 
przetransportować je osobno.

► Składane widły do palet podnieść przed jazdą na drogach publicznych.

Prawidłowe zastosowanie

Widły do palet służą do podnoszenia, transportu i odstawiania ciężarów. 
Inne użytkowanie wideł do palet jest niezgodne z przeznaczeniem. Widły 
do palet składają się z nośnika widłowego i wideł. Należy używać zawsze 
pary wideł dostarczonej jako komplet. Użytkowanie wideł wymaga 
specjalnego przeszkolenia.

Montaż wideł do palet

➥ – patrz "Przezbrajanie osprzętu" na stronie 5-33

Elementy obsługi

Widły do palet obsługiwać dźwignią sterującą 5. 

➥ – patrz "Dźwignia sterująca pomostu podnośnika" na stronie 5-26

Obsługa

➥ – patrz "Obsługa" na stronie 5-40

Informacja
Przed pierwszym wykonywaniem pracy przećwiczyć zastosowanie wideł.
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5 Obsługa
Ustawianie odstępu między widłami

OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo wywrócenia wskutek nieprawidłowo 
ustawionych wideł

Wywrócenie pojazdu może skutkować poważnymi obrażeniami lub 
śmiercią.

► Odstęp między widłami tak ustawić, aby widły znalazły się w położeniu 
symetrycznym względem środka pojazdu.

► Odstęp między widłami tak ustawić, aby widły były jak najbardziej od 
siebie oddalone.

ZACHOWAĆ OSTROŻNOŚĆ
Niebezpieczeństwo zgniecenia podczas przesuwania wideł!

Między nośnikiem widłowym a widłami może dojść do zgniecenia rąk.

► Podczas przesuwania wideł nie dotykać powierzchni ślizgowej nośnika 
widłowego.

► Korzystać ze środków ochrony osobistej.

1. Widły do palet unieść 10 - 30 cm nad ziemię.
2. Blokadę wideł umieścić w położeniu 1 (Rys. 108).

➥ Blokada została zwolniona.
3. Widły przesunąć w wymagane położenie.

- Widły dotykać w sposób przedstawiony na rysunku.
4. Blokadę wideł umieścić w położeniu 3 (Rys. 108).
5. Przesuwać widły, aż blokada wskoczy w zazębienie.

- Widły dotykać w sposób przedstawiony na rysunku.
➥ Zęby zostały zablokowane.

Rys. 107

Rys. 108

1

2

3
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Obsługa 5
Praca z użyciem wideł do palet
Nabieranie ładunku (Rys. 109)

1. Sprawdzić, czy dopuszczalne obciążenie pojazdu i wideł do palet jest 
wystarczające, aby udźwignąć materiał ładunkowy.

2. Ustawić rozstaw wideł i zablokować je.
3. Podjechać do materiału na wprost.
4. Widły do palet umieścić na wymaganej wysokości (1) i ustawić w 

pozycji poziomej (2).
5. Podjechać do przodu, aż materiał ładunkowy zacznie przylegać do 

nośnika widłowego (3).
6. Widły nieznacznie podnieść (4) i odchylić do tyłu (5).
7. Cofnąć (6) i materiał ładunkowy podnieść na wysokość transportową 

(7).

Transportowanie ładunku

1. Materiał transportować na jak najniższej wysokości. 
- Ustawiona wysokość transportowa musi umożliwiać prowadzenie 

wideł do palet nad ewentualnymi nierównościami podłoża.
- Dostosować wysokość podczas transportu.

2. Na odcinkach z nachyleniem materiał ładunkowy skierować w stronę 
wyżej położoną.
- Ew. zabezpieczyć materiał pasami.

3. Jeśli zachodzi taka potrzeba, transport dużego i trudnego w 
manipulacji materiału wykonywać jadąc wstecz, tak aby zapewnić 
odpowiednią widoczność.

Odstawianie ładunku (Rys. 110)

1. Podjechać na wprost do miejsca wyładunku (1).
2. Materiał ładunkowy podnieść na wymaganą wysokość tuż przed 

miejscem rozładunku (2).
3. Podjechać do przodu, aż materiał znajdzie się nad miejscem 

rozładunku (3).
4. Widły do palet ustawić w pozycji poziomej (4), opuścić pomost 

podnośnika i odstawić materiał ładunkowy (5).
5. Cofać, aż możliwe będzie swobodne opuszczenie wideł do palet (6).

➥ Opuścić widły do palet (7).
6. Odjechać do tyłu z miejsca rozładunku.

1

2

3

4

5

7
6

Rys. 109

1

2

3

5

4

7

6

Rys. 110
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5 Obsługa

Obsługa
5.12 Opuszczanie awaryjne

Wskazówki co do opuszczania awaryjnego

OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo wypadku wskutek niekontrolowanych ruchów 
ładowarki!

Niekontrolowane ruchy pomostu podnośnika mogą prowadzić do 
wypadków.

► W przypadku awarii zasilania energetycznego pojazdu ładowarkę 
opuścić ostrożnie na podłoże.

► Wypuścić ciśnienie resztkowe z poszczególnych obwodów sterowania 
hydrauliki roboczej, uruchamiając dźwignię sterującą.

Opuszczanie ładowarki podczas awarii silnika

• Opuścić ładowarkę, uruchamiając funkcję „opuszczanie“ w dźwigni 
sterującej 5 (patrz Obsługa na stronie 5-40).
➥ Ładowarka opuści się na podłoże.

Jeśli pojazd jest wyposażony w elektryczne zawory hamulca 
opuszczania, w razie awarii silnika opuścić urządzenie załadow-
cze

1. Włączyć zapłon.
➥ Lampki kontrolne zapalają się.

2. Łącznik przechylny  umieścić w położeniu I.
3. Dźwignię operatora 5 w pozycji wiszącej przesunąć do funkcji 

„opuszczania”.
➥ Urządzenie załadowcze całkowicie opuszcza się na podłoże.

Informacja
Uruchamianie ładowarki podczas awarii silnika wysokoprężnego jest 
możliwe tylko przez określony czas, toteż ładowarkę należy opuścić 
natychmiast po stwierdzeniu awarii.

Rys. 111

S

5

Kabina Poz. Łączniki przechylne

Standard
Listwa łącznika dźwigienko-
wego 2 na stronie 4-13

74

Komfort
Listwa łącznika dźwigienko-
wego 4 na stronie 4-15

103

0

I
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Obsługa 5
Jeśli nie należy opuszczać urządzenia załadowczego, pojazd należy 
niezwłocznie zabezpieczyć w następujący sposób:

1. Osoby fizyczne trzymać z daleka od pojazdu.
2. Uruchomić hamulec postojowy.
3. Umieścić wszystkie dźwignie sterujące, przyciski i łączniki przechylne 

w pozycji wyjściowej.
4. Włączyć światła awaryjne.
5. Pojazd zabezpieczyć przed stoczeniem klinami podkładowymi.
6. Zabezpieczyć duży obszar wokół pojazdu linami lub taśmami.
7. Uniemożliwić osobom fizycznym wejście na ten obszar.
8. Natychmiast skontaktować się z autoryzowanym warsztatem w celu 

odholowania pojazdu.
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5 Obsługa
Redukcja ciśnienia resztkowego w systemie hydraulicznym

OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo skaleczenia na skutek ciśnienia

Cienki strumień oleju hydraulicznego pod wysokim ciśnieniem może 
przeciąć skórę.

► Natychmiast skonsultować się z lekarzem, jeśli olej hydrauliczny 
dostanie się pod skórę lub do oczu.

► Otwierać tylko systemy hydrauliczne nie znajdujące się pod 
ciśnieniem.

► Korzystać z odzieży ochronnej.

Informacja
Otwarcie systemu hydraulicznego tuż po wyłączeniu pojazdu z 
eksploatacji wymaga uprzedniego wyrównania ciśnienia w systemie do 
poziomu ciśnienia atmosferycznego!

Czas obsługi ładowarki podczas awarii silnika jest ograniczony.

► Natychmiast po wystąpieniu awarii silnika lub systemu hydraulicznego 
całkowicie opuścić pomost podnośnika i wypuścić ciśnienie resztkowe 
z systemu hydraulicznego.

W celu zredukowania ciśnienia w systemie hydraulicznym postępować w 
następujący sposób (zachować kolejność opisanych czynności):

1. Opuścić całkowicie pomost podnośnika.
2. Wyłączyć silnik.
3. Włączyć zapłon.
4. Dźwignię sterującą 5 i 9 oraz przełączniki systemu hydraulicznego 

poruszać kilka razy we wszystkich kierunkach natychmiast po 
wyłączeniu silnika.
W przypadku Obsługa złączy hydraulicznych pomostu podnośnika za 
pomocą pokrętła: dźwignię sterującą 63 oraz przełączniki systemu 
hydraulicznego poruszać kilka razy we wszystkich kierunkach 
natychmiast po wyłączeniu silnika.

5. Zredukować ciśnienie w zbiorniku hydraulicznym poprzez otwarcie 
króćca wlewowego.
➥ Ciśnienie we wszystkich systemach hydraulicznych zostało 

zredukowane.

63

R L

Rys. 112

9

5
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Obsługa
5.13 Wyposażenie specjalne

Gniazdo elektryczne przy pomoście podnośnika
Gniazdo elektryczne na pomoście podnośnika jest niezbędne do 
podłączania osprzętu z funkcjami uruchamianymi elektrycznie.

 Obsługa gniazdka elektrycznego na pomoście podnośnika

Obsługę gniazdka elektrycznego na pomoście podnośnika umożliwiają 
przyciski 58 i 62 na dźwigni sterującej 5.

Przytrzymywanie:

• Nacisnąć przycisk sterujący 58.
- Odpowiedni symbol  pokazuje się na wyświetlaczu 55 w pozycji 

114.
➥ Gniazdko elektryczne na pomoście podnośnika jest włączone.

• Ponownie nacisnąć przycisk sterujący 58.
- Odpowiedni symbol  znika na wyświetlaczu 55 w pozycji 114.
➥ Gniazdo elektryczne przy pomoście podnośnika jest wyłączone.

Impulsowanie:

• Nacisnąć przycisk sterujący 62 i przytrzymać w tym położeniu.
- Odpowiedni symbol  pokazuje się na wyświetlaczu 55 w pozycji 

114.
➥ Gniazdko elektryczne na pomoście podnośnika jest włączone.

• Zwolnić przycisk sterujący 62.
- Odpowiedni symbol  znika na wyświetlaczu 55 w pozycji 114.
➥ Gniazdo elektryczne przy pomoście podnośnika jest wyłączone.

Informacja
Przytrzymywanie i impulsowanie umożliwiają oba przyciski sterujące. 
Obsługa odbywa się w ten sam sposób.

Rys. 113

58

62

114

55

12V

12VA B

1

2

1

2

12V

12VA B

1

2

1

2
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5 Obsługa
7-biegunowe gniazdko elektryczne na pomoście podnośnika
7-biegunowe gniazdko elektryczne na pomoście podnośnika służy do 
podłączania osprzętu z oświetleniem (pług śnieżny, zamiatarka itp.).

Gniazdko elektryczne z tyłu pojazdu

Gniazdko elektryczne z tyłu pojazdu jest niezbędne do podłączania 
osprzętu tylnego lub przyczep z funkcjami uruchamianymi elektrycznie.

Obsługa gniazdka elektrycznego z tyłu pojazdu

Układ połączeń gniazdka elektrycznego z tyłu pojazdu musi być 
dostosowany do zamontowanego osprzętu.

• Łącznik przechylny  umieścić w położeniu I lub II.
- Lampka kontrolna w przełączniku świeci się.
➥ Gniazdko elektryczne z tyłu pojazdu jest włączone.

• Łącznik przechylny  umieścić w położeniu 0.
- Lampka kontrolna w przełączniku gaśnie.
➥ Gniazdko elektryczne z tyłu pojazdu jest wyłączone.

Rys. 114

Rys. 115

Kabina Poz. Łączniki przechylne

Standard
Listwa łącznika dźwigienko-
wego 4

79

Komfort
Listwa łącznika dźwigienko-
wego 2

94

II

I

0
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Obsługa 5
7-biegunowe gniazdko elektryczne z tyłu pojazdu
Zastosowanie gniazdka umożliwia podłączenie świateł, migaczy i 
urządzeń elektrycznych w przyczepie lub osprzęcie. Montować 
dodatkowe oświetlenie na używanym osprzęcie, gdy oświetlenie tylne i 
inne światła są zasłonięte.

14-biegunowe gniazdko elektryczne na pomoście podnośnika
14-biegunowe gniazdko elektryczne na pomoście podnośnika służy do 
podłączania osprzętu z funkcjami uruchamianymi elektrycznie. Jeśli 
stosuje się opisane wyposażenie specjalne, na pomoście podnośnika jest 
umieszczone 14-biegunowe gniazdko, natomiast z tyłu pojazdu znajduje 
się gniazdko 3-biegunowe (– patrz "Gniazdko elektryczne z tyłu pojazdu" 
na stronie 5-54).

Jeśli stosuje się 14-biegunowe gniazdko elektryczne na pomoście 
podnośnika, dźwignia sterująca pomostu jest wyposażona w funkcje 
rozszerzone. Opisane wyposażenie nie obejmuje innych opcji jak 
dodatkowe złącza hydrauliczne na pomoście podnośnika (czwarty obwód 
sterowania) itp.

Pojazd z 14-biegunowym gniazdkiem elektrycznym na pomoście 
podnośnika jest wyposażony w następujące funkcje:

• funkcja elektryczna – prąd w 14-biegunowym gniazdku z przodu i 
w 3-biegunowym gniazdku z tyłu pojazdu; 

• funkcja elektryczna  – prąd w 14-biegunowym gniazdku z 
przodu pojazdu na pinach D i C;

• funkcja elektryczna  – prąd w 14-biegunowym gniazdku z 
przodu pojazdu na pinach E i F.

Rys. 116

EF& FR

D

V

CV

Rys. 117

II

IIID IVC

IIIE IVF
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5 Obsługa
Obsługa 14-biegunowego gniazdka elektrycznego na pomoście 
podnośnika

1.

Obsługę 14-biegunowego gniazdka elektrycznego na pomoście 
podnośnika umożliwiają przyciski sterujące 62 i 58 oraz pokrętło 60 na 
dźwigni sterującej pomostu podnośnika.

Włączanie i wyłączanie funkcji elektrycznych 

• Nacisnąć przycisk sterujący 58.
- Odpowiedni symbol  pokazuje się na wyświetlaczu 55 w pozycji 

114.
➥ Funkcja elektryczna  14-biegunowego gniazdka na pomoście 

podnośnika i 3-biegunowe gniazdko z tyłu pojazdu są włączone.
• Nacisnąć przycisk sterujący 58.

- Odpowiedni symbol  zniknie z wyświetlacza 55.
➥ Funkcja elektryczna  14-biegunowego gniazdka na pomoście 

podnośnika i 3-biegunowe gniazdko z tyłu pojazdu są wyłączone.

Rys. 118

58

114

55

60

62

II

II

II

II
II
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Funkcja elektryczna  - włączanie pinów D i C

1. Nacisnąć przycisk sterujący 62.
- Odpowiedni symbol  pokazuje się na wyświetlaczu 55 w pozycji 

114.
➥ Funkcja przełączania  jest włączona.

2. Pokrętło 60 obrócić w kierunku 1 i przytrzymać.
➥ Funkcja elektryczna  i pin D są włączone.

3. Pokrętło 60 obrócić w kierunku 2 i przytrzymać.
➥ Funkcja elektryczna  i pin C są włączone.

Funkcja elektryczna  - wyłączanie pinów D i C

1. Zwolnić pokrętło 60.
➥ Pokrętło 60 powraca w położenie środkowe.
➥ Funkcja elektryczna  oraz piny D i C są wyłączone.
- Funkcja przełączania  jest włączona i pokazuje się na wyświe-

tlaczu 55 w pozycji 114.
2. Nacisnąć przycisk sterujący 62.

- Odpowiedni symbol  zniknie z wyświetlacza 55.
➥ Funkcja przełączania  jest wyłączona.

Funkcja elektryczna  - włączanie i wyłączanie pinów E i F

Informacja
Aby móc korzystać z funkcji elektrycznych , nie włączać funkcji 
przełączania . Jeśli na wskaźniku pokazuje się funkcja przełączania , 
nacisnąć przycisk sterujący 62.

• Pokrętło 60 obrócić w kierunku 1 i przytrzymać.
- Odpowiedni symbol  pokazuje się na wyświetlaczu 55 w pozycji 

114.
➥ Funkcja elektryczna  i pin E są włączone.

• Pokrętło 60 obrócić w kierunku 2 i przytrzymać.
- Odpowiedni symbol  pokazuje się na wyświetlaczu 55 w pozycji 

114.
➥ Funkcja elektryczna  i pin F są włączone.

• Zwolnić pokrętło 60.
➥ Pokrętło 60 powraca w położenie środkowe.
- Odpowiedni symbol  zniknie z wyświetlacza 55.
➥ Funkcja elektryczna  jest wyłączona.

Informacja
Układ pinów w gnieździe, patrz Rys. 119.

IIID IVC

Rys. 119
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114

55

60
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Obsługa
Powrót bezciśnieniowy/ przewód odprowadzania przecieków na pomoście pod-
nośnika

Powrót bezciśnieniowy

Niektóre osprzęty, których komponenty są zasilane silnikami zębatymi, 
wymagają bezciśnieniowego powrotu. Przyłącze powrotu 
bezciśnieniowego znajduje się z przodu pomostu podnośnika.

WSKAZÓWKA
niebezpieczeństwo uszkodzenia pojazdu!

► Zmiany złączy hydraulicznych, np. w wyniku wymiany sprzęgieł, nie są 
dozwolone.

Informacja
Złącze zostało wykonane w taki sposób, że nie jest możliwe pomylenie go 
z innymi złączami hydraulicznymi.

Przewód drenażowy

Niektóre osprzęty, których komponenty są zasilane silnikami zębatymi, 
wymagają przewodu odprowadzania przecieków. Niniejsze przyłącze 
odprowadza olej wyciekowy z silników napędzanych olejem osprzętu 
bezpośrednio do zbiornika oleju hydraulicznego. Nie można podłączać 
przewodów, które przeprowadzają duże ilości oleju (np. bezciśnieniowe 
przewody powrotne osprzętu). Przyłącze przewodu odprowadzania 
przecieków znajduje się z przodu pomostu podnośnika.

WSKAZÓWKA
Niebezpieczeństwo uszkodzenia silników zębatych osprzętu.

► Podłączyć tylko przewody odprowadzania przecieków osprzętu.

► Nie podłączać żadnych złączy hydraulicznych, które przeprowadzają 
duże ilości oleju.

► Zmiany złączy hydraulicznych, np. w wyniku wymiany sprzęgieł, nie są 
dozwolone.

Informacja
Złącze zostało wykonane w taki sposób, że nie jest możliwe pomylenie go 
z innymi złączami hydraulicznymi.

Rys. 120

Rys. 121
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Obsługa złączy hydraulicznych pomostu podnośnika za pomocą pokrętła
Obsługa złączy hydraulicznych na pomoście podnośnika

W tej wersji złącza hydrauliczne na pomoście podnośnika (Rys. 122) są 
obsługiwane pokrętłem 63 na dźwigni sterującej.

• Pokrętło 63 obrócić w kierunku L i przytrzymać.
➥ Złącze L to strona tłoczna, R - powrót.

• Pokrętło 63 obrócić w kierunku R i przytrzymać.
➥ Złącze L to powrót, R - strona tłoczna.

Im większe odchylenie ustawienia pokrętła 63 od pozycji wyjściowej, tym 
więcej oleju przepływa przez złącza hydrauliczne.

Pokrętło 63 automatycznie powraca w położenie środkowe, gdy dojdzie 
do jego zwolnienia, o ile nie jest włączony tryb ciągły złączy 
hydraulicznych.

Obsługa blokady hydraulicznej osprzętu

Obsługę blokady hydraulicznej osprzętu w tej wersji umożliwia pokrętło 
63.

1. Pokrętło 63 obrócić w kierunku R.
➥ System szybkiej wymiany jest zablokowany.

2. Łącznik przechylny  przytrzymać w położeniu wciśniętym.
3. Pokrętło 63 obrócić w kierunku L.

➥ System szybkiej wymiany jest odblokowany.

Przezbrajanie osprzętu – patrz "Przezbrajanie osprzętu" na stronie 5-33.

R

L

R L

63

Rys. 122

Kabina Poz. Łączniki przechylne

Standard
Listwa łączników dźwigienko-
wych 1 (na tablicy 
przyrządów) na stronie 4-13

72

Komfort
Listwa łączników dźwigienko-
wych 1 (na tablicy 
przyrządów) na stronie 4-15

93

0

I
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Podłączanie i odłączanie złączy hydraulicznych na pomoście 
podnośnika

Aby podłączyć lub odłączyć złącza hydrauliczne na pomoście 
podnośnika, ciśnienie w złączach należy wyrównać do poziomu ciśnienia 
atmosferycznego.

1. Wyłączyć silnik.
2. Włączyć zapłon.
3. Pokrętło 63 poruszać kilka razy w obie strony.

➥ Złącza hydrauliczne pomostu podnośnika nie znajdują się pod 
ciśnieniem.

Podłączanie i odłączanie złączy hydraulicznych na pomoście podnośnika 
odbywa się w sposób opisany w na stronie 5-36 "Podłączanie i 
odłączanie złączy hydraulicznych na pomoście podnośnika".

Obsługa trybu ciągłego złączy hydraulicznych (opc.)

1. Nacisnąć blokadę (S) w łączniku przechylnym  w kierunku strzałki i 
łącznik przechylny umieścić w położeniu I.

2. Pokrętło 63 obrócić w kierunku L i zwolnić.
➥ Lewe złącze to tryb ciągły, prawe - powrót.

Tryb ciągły złączy hydraulicznych można przełączyć także na prawe 
złącze, jeśli zachodzi taka potrzeba. W tym celu pokrętło 63 umieścić w 
położeniu R. Prawe złącze to tryb ciągły, lewe - powrót.

WSKAZÓWKA
Usterki techniczne w wyniku przegrzania instalacji hydraulicznej!

► Łącznik przechylny umieszczać zawsze w pozycji wyjściowej, gdy nie 
korzysta się z trybu ciągłego.

63

R L

Rys. 123

Kabina Poz. Łączniki przechylne

Standard
Listwa łącznika dźwigienko-
wego 3 na stronie 4-13

72

Komfort
Listwa łącznika dźwigienko-
wego 3 na stronie 4-15

98

S0

I
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Obsługa 5
Wyłączanie trybu ciągłego złączy hydraulicznych

Istnieje kilka sposobów wyłączania trybu ciągłego.

Wyłączanie trybu ciągłego na krótką chwilę:

• Łącznik przechylny  pozostawić w położeniu I.
• Pokrętło 63 obrócić w kierunku L.

➥ Tryb ciągły jest wyłączony.
➥ Ponowne uruchomienie pokrętła 63 powoduje ponowne włączenie 

trybu ciągłego.

Krótkotrwałe wyłączenie trybu ciągłego jest możliwe także poprzez 
obrócenie pokrętła w kierunku R. Ponowne uruchomienie pokrętła w 
kierunku R powoduje przełączenie trybu ciągłego na prawe złącze. 

Jeśli nie korzysta się z trybu ciągłego:

• Łącznik przechylny 76 umieścić w położeniu 0.
➥ Tryb ciągły jest wyłączony.
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5 Obsługa
Dodatkowe złącza hydrauliczne na pomoście podnośnika (czwarty obwód stero-
wania)

Funkcja umożliwia uruchomienie dodatkowych złączy hydraulicznych na 
pomoście podnośnika. Ta funkcja jest konieczna w wypadku, gdy złącza 
hydrauliczne w wyposażeniu seryjnym są niewystarczające dla 
określonego osprzętu dodatkowego.

Obsługa dodatkowych złączy hydraulicznych na pomoście pod-
nośnika

Aby podłączyć dodatkowe złącza hydrauliczne, ciśnienie w złączach 
należy wyrównać do poziomu ciśnienia atmosferycznego. W tym celu 
postępować w następujący sposób:

1. Wyłączyć silnik.
2. Włączyć zapłon.
3. Pokrętło 60 poruszać kilka razy w obie strony.

➥ Dodatkowe złącza hydrauliczne na pomoście podnośnika nie 
znajdują się pod ciśnieniem.

Podłączanie i odłączanie dodatkowych złączy hydraulicznych na 
pomoście podnośnika odbywa się w sposób opisany na 
stronie 5-36 "Podłączanie i odłączanie złączy hydraulicznych na 
pomoście podnośnika".

Obsługę dodatkowych złączy hydraulicznych umożliwia pokrętło 60 na 
dźwigni sterującej 5.

• Pokrętło 60 obrócić w kierunku L i przytrzymać.
➥ Złącze L to strona tłoczna, R - powrót.

• Pokrętło 60 obrócić w kierunku R i przytrzymać.
➥ Złącze L to powrót, R - strona tłoczna.

Im większe odchylenie ustawienia pokrętła 60 od pozycji wyjściowej, tym 
więcej oleju przepływa przez złącza hydrauliczne.

Pokrętło 60 automatycznie powraca w położenie środkowe, gdy dojdzie 
do jego zwolnienia, o ile nie jest włączony tryb ciągły złączy 
hydraulicznych.

Informacja
Obsługa seryjnych złączy hydraulicznych jest możliwa w dotychczas 
praktykowany sposób.

Rys. 124

LR

L

R

60
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12V

12VA B IV
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12V

12VA B IV
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Obsługa 5
Złącza hydrauliczne 4-krotnego sprzęgła szybkodziałającego
Sprzęgło szybkodziałające 4-krotne do złączy hydraulicznych znajduje się 
na pomoście podnośnika. Opcja umożliwia uproszczone i szybkie 
podłączenie do 4 złączy hydraulicznych w tym samym czasie.

Informacja
Osprzęt musi być wyposażony w odpowiednią część współpracującą z 4-
krotnym złączem hydraulicznym.

1. Wyrównać ciśnienie w złączach hydraulicznych do poziomu ciśnienia 
atmosferycznego.
- Podłączanie i odłączanie złączy hydraulicznych na pomoście 

podnośnika na stronie 5-36
2. W celu odblokowania pałąka zamykającego wcisnąć czerwony 

przycisk zabezpieczający.
3. Otworzyć osłonkę.
4. Założyć część współpracującą osprzętu.
5. Aby zablokować, przestawić pałąk, aż czerwony przycisk 

zabezpieczający wskoczy w zazębienie.

Obsługa 4-krotnych złączy hydraulicznych na pomoście podno-
śnika

Patrz Obsługa dodatkowych złączy hydraulicznych na pomoście 
podnośnika na stronie 5-62.

Rys. 125
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5 Obsługa
Złącze hydrauliczne "High Flow"
Złącza hydrauliczne „High Flow“ znajdują się po prawej i lewej stronie 
pomostu podnośnika. Złącze jest niezbędne do użytkowania osprzętu, 
który pracuje w trybie stałym i wymaga większego natężenia przepływu 
oleju.

Aby podłączyć lub odłączyć złącza hydrauliczne na pomoście 
podnośnika, ciśnienie w złączach należy wyrównać do poziomu ciśnienia 
atmosferycznego. W tym celu łącznik przechylny umieścić w położeniu I.

► Złącza hydrauliczne „High Flow“ należy podłączać i odłączać zgodnie 
z informacjami podanymi w rozdziale Podłączanie i odłączanie złączy 
hydraulicznych na pomoście podnośnika na stronie 5-36.

Informacja
W przypadku złączy hydraulicznych „High Flow” zawsze podłączone jest 
złącze „Powrót bezciśnieniowy”.

Obsługa złączy hydraulicznych „High Flow“

WSKAZÓWKA
Usterki techniczne w wyniku przegrzania instalacji hydraulicznej!

► Łącznik przechylny umieszczać zawsze w pozycji wyjściowej, gdy nie 
korzysta się z „High Flow“.

Włączanie złącza hydraulicznego „High Flow“:

• Łącznik przechylny  umieścić w położeniu II.
➥ „High Flow“ jest włączony.

Wyłączanie złącza hydraulicznego „High Flow“:

• Łącznik przechylny  umieścić w położeniu 0.
➥ „High Flow“ jest wyłączony.

Rys. 126

Kabina Poz. Łączniki przechylne

Standard
Listwa łącznika dźwigienko-
wego 5 na stronie 4-13

82

Komfort
Listwa łącznika dźwigienko-
wego 3 na stronie 4-15

100
max

0

II

I
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Obsługa 5
Amortyzacja drgań pomostu podnośnika
Amortyzacja drgań pomostu podnośnika tłumi wstrząsy przenoszone 
przez pomost podnośnika na pojazd podczas szybszej jazdy na 
nierównym podłożu. W efekcie nie dochodzi do rozkołysania pojazdu 
podczas jazdy.

Amortyzację pomostu podnośnika włączać tylko podczas transportu! 
Podczas prac załadunkowych amortyzację drgań pomostu podnośnika 
należy wyłączyć!

Obsługa amortyzacji drgań pomostu podnośnika

1. Opuścić pomost podnośnika.
2. Pomost podnośnika podnieść na wysokość ok. 20 cm (8 in) (dzięki 

temu zachowa się odpowiedni odstęp osprzętu od podłoża 
umożliwiający amortyzację).

3. Łącznik przechylny  umieścić w położeniu I.
- Lampka kontrolna w przełączniku świeci się.
➥ Amortyzacja drgań pomostu podnośnika jest włączona.

4. Łącznik przechylny  umieścić w położeniu 0.
- Lampka kontrolna w przełączniku gaśnie.
➥ Amortyzacja drgań pomostu podnośnika jest wyłączona.

Informacja
Jeśli pojazd jest wyposażony w zawory hamulca opuszczania (opc.) 
odblokowywane elektrycznie, łącznik przechylny należy umieścić 
w położeniu II. Położenie I łącznika przechylnego  w tym pojeździe służy 
do włączania pozycji wiszącej.

Kabina Poz. Łączniki przechylne

Standard
Listwa łącznika dźwigienko-
wego 2 na stronie 4-13

74

Komfort
Listwa łącznika dźwigienko-
wego 4 na stronie 4-15

103

0

I

II
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5 Obsługa
Złącza hydrauliczne z tyłu
Niektóry osprzęt, montowany z tyłu pojazdu (rozsiewacz soli, przyczepa-
wywrotka itp.), wymaga złączy hydraulicznych z tyłu pojazdu.

Obsługa złączy hydraulicznych z tyłu pojazdu

Po zwolnieniu łącznik  powraca w położenie 0. Złącza hydrauliczne z tyłu 
pojazdu są zaopatrzone w zielone osłonki.

• Łącznik przechylny  nacisnąć w położenie I i przytrzymać.
➥ Złącze 3 to strona tłoczna; złącze 4 to powrót.

• Łącznik przechylny  nacisnąć w położenie II i przytrzymać.
➥ Złącze 4 to strona tłoczna; złącze 3 to powrót.

• Łącznik przechylny  umieścić w położeniu 0.
➥ Złącza hydrauliczne z tyłu są wyłączone.

Rys. 127

43

1 2

Kabina Poz. Łączniki przechylne

Standard
Listwa łącznika dźwigienko-
wego 4 na stronie 4-13

80

Komfort
Listwa łącznika dźwigienko-
wego 2 na stronie 4-15

95

II

0

I
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Obsługa 5
Obsługa złączy hydraulicznych z tyłu pojazdu w trybie ciągłym

Złącza hydrauliczne z tyłu pojazdu w trybie ciągłym są zaopatrzone w 
czerwone osłonki.

• Łącznik przechylny  umieścić w położeniu I.
➥ Złącze 1 to strona tłoczna; złącze 2 to powrót.

• Łącznik przechylny  umieścić w położeniu II.
➥ Złącze 2 to strona tłoczna; złącze 1 to powrót.

• Łącznik przechylny  umieścić w położeniu 0.
➥ Złącza hydrauliczne z tyłu są wyłączone.

WSKAZÓWKA
Usterki techniczne w wyniku przegrzania instalacji hydraulicznej!

► Łącznik przechylny umieszczać zawsze w pozycji wyjściowej, gdy nie 
korzysta się z trybu ciągłego.

Informacja
Jeśli złącza hydrauliczne 1 i 2 są obsługiwane w trybie ciągłym, złącza 
hydrauliczne 3 i 4 można jednocześnie obsługiwać łącznikiem 
przechylnym 80/95.

Kabina Poz. Łączniki przechylne

Standard
Listwa łącznika dźwigienko-
wego 4 na stronie 4-13

81

Komfort
Listwa łącznika dźwigienko-
wego 2 na stronie 4-15

96

II

0

I
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5 Obsługa
Obsługa złączy hydraulicznych z tyłu pojazdu za pomocą funkcji przełączania

Funkcja przełączania obsługi złączy hydraulicznych na pomoście 
podnośnika na złącza hydrauliczne z tyłu pojazdu. Niniejsza funkcja 
przełączania umożliwia obsługę złączy hydraulicznych z tyłu pojazdu 1 i 2 
(czerwone osłonki) za pomocą dodatkowej dźwigni sterującej 9. 

• Łącznik przechylny umieścić w położeniu I.
➥ Złącza hydrauliczne z tyłu pojazdu można obsługiwać zgodnie 

z opisem w rozdziale Obsługa złączy hydraulicznych na pomoście 
podnośnika na stronie 5-29.

- Jednoczesna obsługa złączy hydraulicznych na pomoście podno-
śnika jest niemożliwa.

• Łącznik przechylny umieścić w położeniu 0.
➥ Obsługiwane są złącza hydrauliczne na pomoście podnośnika.
- Uruchomienie złączy hydraulicznych z tyłu pojazdu jest niemożliwe.

Informacja
Jeśli pojazd jest wyposażony w opcję Obsługa złączy hydraulicznych 
pomostu podnośnika za pomocą pokrętła na stronie 5-59, złącza 
hydrauliczne z tyłu pojazdu można obsługiwać za pomocą funkcji 
przełączania łącznikiem przechylnym.

Jeśli łącznik przechylny znajduje się w położeniu I, ze złączy 
hydraulicznych z tyłu pojazdu można korzystać również w trybie ciągłym, 
o ile pojazd jest wyposażony w funkcję trybu ciągłego.

Powrót bezciśnieniowy z tyłu
Na potrzeby pewnych rodzajów osprzętu dodatkowego wymagany jest 
bezciśnieniowy powrót. Przyłącze powrotu bezciśnieniowego znajduje się 
z tyłu pojazdu. Powrót bezciśnieniowy jest zaopatrzony w niebieską 
osłonkę.

Rys. 128

1 2

Kabina Poz. Łączniki przechylne

Standard
Listwa łącznika dźwigienko-
wego 3 na stronie 4-13

77

Komfort
Listwa łącznika dźwigienko-
wego 3 na stronie 4-15

101

0

I

Rys. 129
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Obsługa 5

Obsługa
Ręczna funkcja "inch"
Funkcja umożliwia indywidualne dostosowanie prędkości jazdy, 
niezależnie od obrotów silnika, bez konieczności ciągłego naciskania 
pedału hamowania impulsowego.

Obsługa ręcznej funkcji impulsowania

• Element sterujący 1 przestawić w kierunku .
➥ Prędkość jazdy zmniejsza się.

• Element sterujący 1 przestawić w kierunku .
➥ Prędkość jazdy zwiększa się.

Informacja
Funkcja hamowania impulsowego działa tylko po włączeniu biegu 
pełzającego.

1

1

Rys. 130

Kabina Poz. Elementy obsługi

Standard 1

Komfort 1
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5 Obsługa
Przestawianie gazu ręcznego
Funkcja umożliwia bezstopniowe ustawianie obrotów silnika bez 
konieczności wciskania pedału gazu.

OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo wypadku spowodowane zwiększonymi obrotami 
silnika!

Jeśli hamulec postojowy jest zwolniony, pojazd natychmiast rusza po 
uruchomieniu przełącznika jazdy na zwiększonych obrotach silnika.

► Przed włączeniem silnika sprawdzić dźwignię gazu ręcznego i 
przestawić ją w kierunku .

► Po zakończeniu pracy ze zwiększoną prędkością obrotową silnika 
dźwignię gazu ręcznego przestawić w kierunku .

► Podczas prac załadunkowych i manewrowych dźwignię gazu ręcznego 
przestawić w kierunku .

Obsługa gazu ręcznego

• Dźwignię sterującą 2 przestawić w kierunku .
➥ Prędkość obrotowa zwiększa się.

• Dźwignię sterującą 2 przestawić w kierunku .
➥ Prędkość obrotowa zmniejsza się.

Rys. 131

2

Kabina Poz. Dźwignia sterująca

Standard 2

Komfort 2
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Obsługa 5
 Centralny układ smarowania

Centralny układ smarowania automatycznie smaruje punkty smarowania 
pojazdu.

Zintegrowany sterownik elektroniczny posiada pamięć danych. Pamięć 
służy do zapisywania ustawień przebiegu czasowego. Jeśli dojdzie do 
przerwania zapłonu podczas smarowania lub w trakcie przerwy, czas 
zostanie zatrzymany i zachowany w pamięci. Po ponownym włączeniu 
zapłonu pozostały czas smarowania lub czas przerwy zostanie odczytany 
z pamięci i proces ulegnie wznowieniu w miejscu, w którym nastąpiło jego 
przerwanie.

WSKAZÓWKA
Uszkodzenie pojazdu w wyniku nie nasmarowanych punktów 
smarowania.

► Przestrzegać informacji na stronie 7-57.

Przebieg pracy - sterowanie czasowe smarowania

WSKAZÓWKA
Jeśli do urządzenia sterowniczego centralnego układu smarowania 
dostanie się woda, może dojść do jego uszkodzenia.

► Zawsze prawidłowo zamykać pokrywę, aby do urządzenia 
sterowniczego nie dostała się woda i go nie uszkodziła.

Sterowanie czasowe dla centralnego układu smarowania umożliwia 
ustawienie czasu przerwy i smarowania. Czas przerwy oznacza przedział 
czasu między dwoma cyklami smarowania.

Informacja
Przy włączonym zapłonie można w każdej chwili uruchomić smarowanie 
pośrednie przyciskiem A umieszczonym z boku pompy. Funkcja ta służy 
także do kontroli działania układu smarowania.

► Pompa natychmiast rozpocznie cykl smarowania, miniony lub 
zachowany czas smarowania lub przerwy ulegnie wyzerowaniu i 
rozpocznie się od nowa.

► Naciśnięcie przycisku smarowania pośredniego umożliwia także 
zresetowanie usterki układu smarowania i nastąpi wznowienie 
smarowania przez pompę.

Rys. 132

Rys. 133

A
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5 Obsługa
Czasy smarowania i przerw

Do ustawiania czasu przerwy i smarowania służą przyciski (S i P) w 
okienku sterownika.

• W celu ustawienia czasu usunąć czerwoną ramkę (Rys. 134) z 
obudowy silnika pompy za pomocą płaskiego śrubokręta.

• Zwolnić cztery śruby z rowkiem krzyżowym.
➥ Usunąć pokrywę.

• Czas przerwy P i czas smarowania S ustawić płaskim śrubokrętem.

Po ustawieniu zamontować pokrywę.

Ustawianie czasów smarowania (S)

➥ od 1 do 16 minut (16 zapadek po 1 minucie)

Ustawianie czasu przerwy (P)

➥ od 0,5 do 8 godzin (16 zapadek po 0,5 godzin)

Dioda LED (L)

Diody LED wskazują różne stany pracy układu centralnego smarowania.

Po włączeniu zapłonu:

• Obie diody LED zapalają się na 1,5 sek. w celu przeprowadzenia 
autotestu.

Przez cały proces smarowania:

• Czerwona dioda LED nie świeci się.
• Zielona dioda LED świeci się na stałe.

W przypadku wystąpienia błędów w układzie smarowania:

• Czerwona dioda LED miga.
• Zielona dioda LED nie świeci się.

Informacja
Przestrzegać wskazań oryginalnej instrukcji eksploatacji centralnego 
układu smarowania!

PS

Rys. 134
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Siatka ochronna - szyba przednia

OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo wypadku wskutek ograniczenia pola 
widoczności na drogach publicznych!

Ograniczone pole widoczności może być przyczyną niezauważenia 
innych uczestników ruchu drogowego.

► Przed jazdą po drogach publicznych zdemontować siatkę ochronną.

Siatka chroni dodatkowo operatora przed spadającymi przedmiotami, a 
także przed przedmiotami, które mogą dostać się do kabiny od przodu. 
Siatka ochronna jest zdejmowana.

Montaż siatki ochronnej

1. Pojazd odstawić na wytrzymałym, równym i suchym podłożu.
2. Siatkę ochronną zamontować przy użyciu śrub znajdujących się w 

komplecie.
- Montaż siatki ochronnej wykonywać w dwie osoby.

Demontaż siatki ochronnej

W celu demontażu siatki ochronnej odkręcić śruby.

Rys. 135
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Podgrzewanie oleju hydraulicznego i silnika

OSTRZEŻENIE
Zagrożenie dla życia wskutek porażenia prądem!

Jeśli przewód jest uszkodzony, wtyczka sieciowa 230 V stwarza ryzyko 
porażenia prądem z zagrożeniem dla życia.

► Podgrzewanie oleju hydraulicznego i silnika przeprowadzać wyłącznie 
w suchych pomieszczeniach.

► Uszkodzone przewody natychmiast wymienić na nowe.

WSKAZÓWKA
Nieodpowiedni poziom oleju hydraulicznego i wody chłodzącej może 
spowodować uszkodzenie wkładu grzejnego podgrzewania.

► Podgrzewania należy używać tylko podczas rozruchu na zimno z 
zachowaniem podanych w tabeli czasów włączania (ochrona przed 
przegrzaniem)! 

► Poziom wody chłodzącej i oleju hydraulicznego sprawdzać przed 
każdym podgrzewaniem, aby nie doszło do przepalenia wkładu 
grzejnego! 

► Szczelność sprawdzać także wtedy, gdy maszyna jest ciepła.

► Woda chłodząca musi być zawsze zaopatrzona w odpowiednią ilość 
środka ochrony przed zamarzaniem.

► Regularnie sprawdzać przewody pod kątem uszkodzeń i zużycia. 
Uszkodzone przewody natychmiast wymieniać.

Pojazd może być wyposażony w funkcję podgrzewania oleju 
hydraulicznego i silnika. W efekcie możliwe jest podgrzewanie wody 
chłodzącej i oleju hydraulicznego. W zależności od temperatury 
zewnętrznej zalecany czas włączania wynosi:

Temperatura (°C / °F) Czas włączania w godzinach (h)

-20°C / -4°F 3 h

-10°C / 14°F 2 h

-5°C / 23°F 1,5 h

0 °C / 32 °F 1 h

+10 °C / 50 °F 1 h
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Wymagania w zakresie podłączenia podgrzewania oleju hydrau-
licznego i silnika

• sieć 230 V;
• bezpieczniki maks. 16 A;
• wyłącznik ochronny prądowy;
• gniazdo wtykowe z zestykiem ochronnym;
• karoseria i przewód ochronny gniazdka muszą być ze sobą połączone.

Podłączenie podgrzewania oleju hydraulicznego i silnika:

1. Pojazd ustawić w pobliżu gniazdka 230 V z wyłącznikiem ochronnym.
2. Dołączony specjalny kabel (A) podłączyć do gniazdka w pojeździe (B).
3. Wtyczkę włożyć do gniazdka 230 V.

➥ Podgrzewanie silnika i oleju hydraulicznego uruchomi się.

Przed uruchomieniem silnika:

1. Wyjąć wtyczkę z gniazdka 230 V.
2. Specjalny kabel (A) wyjąć z gniazdka w pojeździe (B).

Gniazdo 230 V w kabinie (opc.)

OSTRZEŻENIE
Zagrożenie dla życia wskutek porażenia prądem!

Jeśli przewód jest uszkodzony, wtyczka sieciowa 230 V stwarza ryzyko 
porażenia prądem z zagrożeniem dla życia.

► Używać tylko sprawnych i bezpiecznych urządzeń elektrycznych.

► Uszkodzone przewody natychmiast wymienić na nowe.

Jeśli stosuje się podgrzewanie oleju hydraulicznego i silnika (opc.), w 
kabinie może być dodatkowo zainstalowane gniazdko 230 V.

Informacja
Moc przyłączowa gniazdka maks. 2000 W.

Rys. 136

B

A

B

Rys. 137

C

BA WL44 / WL54 * 05/2017* RL50-60LP_5-13_3_Optionen_Sonst_pl.fm * [pl] 5-75
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Zaczepy holownicze

Wskazówki bezpieczeństwa co do jazdy z przyczepą
Przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa na stronie 2-10 "Jazda z 
przyczepą".

• Jazda z przyczepą jest dozwolona tylko przy użyciu prawidłowego 
zaczepu holowniczego z dopuszczeniem.

• Przyrządu do holowania nie wolno używać do jazdy z przyczepą.
• Przestrzegać krajowych przepisów dotyczących korzystania z 

przyczepy.
• Konieczne jest posiadanie krajowego prawa jazdy odpowiedniej 

kategorii.
• Przewożenie osób na przyczepach jest niedozwolone.
• Pamiętać o maksymalnie dopuszczalnym nacisku na zaczep holow-

niczy i maksymalnie dopuszczalnej masie przyczepy.
• Nie przekraczać dopuszczalnej prędkości przyczepy.
• Przed doczepianiem i odczepianiem przyczepy zabezpieczyć ją przed 

stoczeniem za pomocą hamulca postojowego i odpowiednich klinów 
podkładowych.

• Podczas doczepiania przyczepy między pojazdem a przyczepą nie 
mogą przebywać żadne osoby.

• Przyczepę doczepiać do pojazdu zgodnie z przepisami.
• Sprawdzić hamulce i oświetlenie pod kątem prawidłowego działania.
• Przed ruszeniem upewnić się, że między pojazdem a przyczepą nie 

znajdują się żadne osoby.
• Podczas jazdy z przyczepą zmianie ulega zachowanie pojazdu, 

operator musi być z tym zaznajomiony i umieć odpowiednio 
zareagować.

• Zwracać uwagę na tryb kierowania pojazdu i promień skrętu 
przyczepy.

• Przed jazdą w dół zmniejszyć prędkość jazdy wzgl. dostosować ją do 
okoliczności.

Obsługa zaczepów holowniczych

OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo obrażenia osób w obszarze zagrożenia!

Osoby przebywające między ciągnikiem a przyczepą podczas 
doczepiania i odczepiania mogą zostać niezauważone przez operatora i 
skaleczone.

► Upewnić się, że w strefie zagrożenia między ciągnikiem a przyczepą 
nie znajdują się żadne osoby.

Niniejsza instrukcja eksploatacji opisuje zastosowanie i obsługę 
poniższych zaczepów holowniczych.

• Zaczep manewrowy
• Automatyczny zaczep holowniczy

Warunki eksploatacji zaczepu holowniczego są opisane w rozdziale 
Jazda z przyczepą na stronie 5-10. Informacje o dopuszczalnym ciężarze 
użytkowym i dopuszczalnej masie przyczepy zamieszczono w rozdziale 
Ciężar użytkowy i obciążenie na oś na stronie 9-16.
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Zaczep manewrowy

Doczepianie przeprowadzić w następujący sposób:

1. Odblokować trzpień, naciskając sprężynę zabezpieczającą 1.
2. Trzpień z dźwignią 2 obrócić o 90°.
3. Wyciągnąć trzpień.
4. Cofając pojazdem, powoli podjeżdżać do dyszla przyczepy.
5. Wprowadzić trzpień i obrócić go z dźwignią o 90°.

Automatyczny zaczep holowniczy

OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo zgniecenia wskutek przypadkowego 
uruchomienia zaczepu holowniczego!

Błyskawiczne zablokowanie trzpienia zaczepu może spowodować 
poważne obrażenia ciała.

► Nie należy wkładać części ciała w obszar pracy automatycznego 
zaczepu holowniczego.

► Jeśli nie używa się zaczepu holowniczego, należy go zamknąć.

Aby nie przekroczyć zalecanego kąta obrotu w sprzężonym stanie, 
zaczep holowniczy stosować tylko razem z uchami pociągowymi 
zgodnymi z normami DIN 11026, DIN 74053 (ISO 1102) lub DIN 74054 
(ISO 8755).

➥ Tabliczka identyfikacyjna na zaczepie holowniczym zawiera 
informację o dopuszczalnych uchach pociągowych.

Przyłączanie przyczepy do pojazdu

1. Dźwignię C nacisnąć do końca w górę.
2. Ustawić prawidłową wysokość dyszla przyczepy.
3. Powoli podjechać tyłem pojazdu do dyszla przyczepy, aż ucho 

pociągowe dotknie spustu wyzwalającego i uruchomi go.
4. Sprawdzić prawidłowe zablokowanie.
5. Usunąć zabezpieczenia przyczepy (kliny podkładowe, koła 

podporowe).
6. Połączyć przewody zasilające przyczepy z pojazdem.

Odłączanie przyczepy od pojazdu

1. Przyczepę odstawić na wytrzymałym, równym i suchym podłożu.
2. Zaciągnąć hamulec postojowy i zabezpieczyć przyczepę (klin 

podkładowy, koło podporowe itp.).
3. Odłączyć przewody zasilające przyczepy od pojazdu.
4. Dźwignię C nacisnąć do końca w górę.
5. Powoli odjechać pojazdem od przyczepy.

➥ Zamknąć zaczep holowniczy, naciskając dźwignię D.
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System telematyczny

Informacja
Pojazd może być wyposażony w „system telematyczny“ (do przesyłania 
danych roboczych, danych na temat położenia pojazdu itp. drogą 
satelitarną)!

Wersja 30 km/h

Informacja
Pojazdy o maksymalnej prędkości powyżej 20 km/h uwarunkowanej 
konstrukcyjnie stawiają szczególne wymagania wobec operatora / 
właściciela pojazdu w kwestii kategorii prawa jazdy i obowiązku 
ubezpieczenia.

Ponadto jazda po drogach publicznych może się wiązać z obowiązkiem 
rejestracji pojazdu i zaopatrzenia go w tablice rejestracyjne!

Odpowiedzialność za przestrzeganie tych wymagań/obowiązków 
spoczywa wyłącznie na właścicielu pojazdu!

Immobilizer z systemem kodowania
Immobilizer jest zintegrowany w stacyjce seryjnej i można go wyłączyć 
jedynie za pomocą niebieskiego kluczyka znajdującego się w komplecie!

Zakres dostawy:

• Immobilizer jest zamontowany w pojeździe.
• 2 kluczyki (kodowane), niebieskie
• 1 kluczyk główny, czerwony (do kodowania kluczyka niebieskiego)

Kodowanie nowych kluczyków do stacyjki

Kodowanie nowych kluczyków odbywa się za pomocą (czerwonego) 
kluczyka głównego. Z tego względu kluczyk należy przechowywać poza 
pojazdem.

Kluczyk główny można stosować tylko do kodowania nowych kluczyków, 
nie zaś do dezaktywacji immobilizera.

Procedura kodowania odbywa się poprzez włożenie kluczyka głównego 
do stacyjki i uruchomienie pozycji (1) na maksymalnie 5 sekund. Po 
ponownym przełączeniu do pozycji (0) i wyjęciu kluczyka głównego układ 
elektroniczny immobilizera czeka w ciągu kolejnych 15 sekund na 
kodowany kluczyk.

Kluczyk należy włożyć do stacyjki i ustawić w pozycji (1) celem dokonania 
prawidłowej rejestracji.

• Jeśli w przeciągu 15 sekund nie zostanie rozpoznany kluczyk przezna-
czony do kodowania, procedura kodowania ulegnie automatycznemu 
zakończeniu.

• Aby zakodować kilka kluczyków, wkładać je kolejno do stacyjki.
• Każdy kluczyk musi pozostawać w pozycji (1) przez co najmniej jedną 

sekundę.
• Możliwe jest zakodowanie maksymalnie 10 kluczyków.
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Informacja
Każdy immobilizer posiada tylko jeden kluczyk główny!

► Jeśli dojdzie do utraty kluczyka głównego, immobilizer należy 
wymienić w autoryzowanym warsztacie.

Włączanie (blokada immobilizera)

1. Uruchomić hamulec postojowy.
2. Wyłączyć silnik.
3. Kluczyk w stacyjce (niebieski) umieścić w położeniu 0.

➥ Immobilizer włączy się po 5 sekundach.

Wyłączanie (odblokowanie immobilizera)

• Wyłączenie odbywa się poprzez włożenie kluczyka do stacyjki (niebie-
skiego) i przekręcenie go w położenie 1.

• Włączyć silnik.
➥ Jeśli silnik pracuje, immobilizer jest wyłączony.

Kasowanie zakodowanych kluczyków

Kasowanie zakodowanych kluczyków jest niezbędne w przypadku ich 
utraty:

• Podczas procedury kasowania zostaną skasowane wszystkie kluczyki 
z kodem.

• Po skasowaniu wszystkie kluczyki można na nowo zakodować.
• Procedura kasowania odbywa się poprzez włożenie kluczyka 

głównego do stacyjki i uruchomienie pozycji (1) na przynajmniej 20 
sekund.

• W efekcie wszystkie zakodowane kluczyki ulegną skasowaniu i 
możliwe będzie ponowne zakodowanie wszystkich dostępnych 
kluczyków.

• Procedura kasowania nie powoduje skasowania kodu kluczyka 
głównego.

Funkcje bezpieczeństwa

• Jeśli w przeciągu jednej minuty w stacyjce zostanie uruchomionych 
ponad pięć kluczyków za pomocą różnych nieważnych kodów, 
immobilizer pozostanie aktywny przez 15 minut i w tym czasie nie 
zaakceptuje żadnych ważnych kluczyków.

• Procedura ta zapobiega "dopasowywaniu" różnych kluczyków i 
przypadkowemu odnalezieniu właściwego kluczyka.

• Akceptacja ważnych kluczyków nastąpi dopiero po upływie 15 minut i 
zidentyfikowaniu pozycji (0) dla stacyjki. W rezultacie zapobiegnie się 
testowaniu kluczyków bez uruchamiania stacyjki mechanicznej, m.in. 
w przypadku siłowego ustawienia stacyjki w pozycji (1).

• Przerwanie przewodu zasilającego lub innych przewodów sterowni-
czych nie powoduje wyłączenia immobilizera lub wykasowania danych 
(np. kodów danych).

• Wszystkie ważne dane są zapisywane w pamięci trwałej.
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Obsługa
5.14 Unieruchamianie i ponowne uruchamianie

Unieruchamianie pojazdu
Opisane czynności odnoszą się do unieruchamiania i ponownego 
uruchamiania pojazdu przy dłuższych przestojach.

1. Odstawić pojazd w sposób opisany w rozdziale Zabezpieczyć pojazd!
2. Pojazd tak podnieść dźwignikiem, aby opony nie miały kontaktu z 

podłożem.
3. Odblokować hamulec postojowy.
4. Opuścić całkowicie pomost podnośnika.
5. Redukcja ciśnienia resztkowego w systemie hydraulicznym i dźwignie 

sterujące umieścić w pozycji wyjściowej.
6. Spryskać środkiem antykorozyjnym gołe elementy metalowe pojazdu 

(m.in. tłoczyska cylindrów hydraulicznych, jeśli nie są wsunięte).
7. Przeprowadzić konserwację silnika.

Konserwacja silnika
1. Silnik oczyścić w odpowiednim miejscu myjką wysokociśnieniową.
2. Silnik rozgrzać do temperatury roboczej.
3. Spuścić olej silnikowy i utylizować ekologicznie.
4. Wlać do silnika olej antykorozyjny.
5. Spuścić paliwo ze zbiornika.
6. Przygotować mieszankę z 90% paliwa i 10% oleju antykorozyjnego i 

napełnić nią zbiornik paliwa.
7. Silnik pozostawić na biegu jałowym przez mniej więcej 10 minut i 

następnie wyłączyć.
8. W celu konserwacji cylindra i komory spalania silnik przekręcić 

kilkakrotnie ręcznie.
9. Wymontować pasek wentylatora i przechowywać go w szczelnym 

opakowaniu z dala od światła.
10.Bieżnie kół pasowych zaopatrzyć w środek antykorozyjny.
11.Zatkać otwór zasysania i wylot spalin silnika.

WSKAZÓWKA
Przestrzegać wskazań instrukcji eksploatacji silnika.
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Przechowywanie akumulatora
1. Wymontować akumulator.
2. Oczyścić akumulator.
3. Naładować akumulator.
4. Akumulator przechowywać w suchym i dobrze przewietrzonym 

pomieszczeniu w temperaturze ok. 20°C.
5. Raz w miesiącu kontrolować poziom elektrolitu akumulatora.
6. Przed montażem akumulator ponownie naładować.

Dekonserwacja silnika
1. Odblokować otwór zasysania i wylot spalin silnika.
2. Usunąć środek antykorozyjny z kół pasowych.
3. Zamontować pasek wentylatora.
4. Spuścić olej konserwujący i wlać olej silnikowy.
5. Uruchomić silnik.
6. Skontrolować napięcie paska klinowego po pierwszych dwóch 

godzinach pracy.

Ponowne uruchamianie silnika
1. Usunąć powłokę konserwacyjną z silnika.
2. Zamontować akumulator.
3. Sprawdzić ciśnienie powietrza w oponach.
4. Usunąć powłokę konserwacyjną z tłoczysk cylindrów hydraulicznych.
5. Pojazd ustawić na kołach.
6. Skontrolować działanie instalacji elektrycznej.
7. Odpowietrzyć system hydrauliczny.
8. Skontrolować działanie układu kierowniczego i hamulców.
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5.15 Ostateczne unieruchomienie

Wskazówki co do ostatecznego unieruchamiania pojazdu
Jeśli prawidłowe zastosowanie pojazdu stanie się niemożliwe, pojazd 
należy unieruchomić wzgl. wyłączyć z eksploatacji zgodnie z 
obowiązującymi przepisami i poddać utylizacji.

Środowisko
Unikać szkód środowiska naturalnego! Nie dopuścić do tego, aby olej i 
odpady z olejem przedostały się do ziemi i wód! Różne materiały 
eksploatacyjne i pomocnicze poddać osobnej i ekologicznej utylizacji!

Przed utylizacją:
• Przestrzegać obowiązujących przepisów bezpieczeństwa z zakresu 

unieruchamiania pojazdu!
• Uniemożliwić eksploatację pojazdu od momentu jego unieruchomienia 

aż po utylizację!
• Upewnić się, że z pojazdu nie wyciekają szkodliwe dla środowiska 

materiały eksploatacyjne i pomocnicze i że pojazd nie stwarza innego 
zagrożenia w miejscu odstawienia!

• Pojazd zabezpieczyć przed uruchomieniem przez osoby do tego 
niepowołane! Zablokować wszystkie otwory (drzwi, szyby, maskę 
silnika) i zabezpieczyć pojazd w sposób opisany w rozdziale Zabez-
pieczyć pojazd.

• Zamontować wszystkie urządzenia ochronne!
• Usunąć przecieki silnika, zbiorników i systemu hydraulicznego!
• Wymontować akumulator.
• Pojazd przechowywać w miejscu zabezpieczonym przed nieupoważ-

nionymi osobami!

Utylizacja pojazdu:
• Dalsze zużytkowanie pojazdu musi się odbywać według stanu techniki 

obowiązującego w chwili zużytkowania oraz zgodnie z przepisami bhp!
• Wszystkie części – w zależności od materiału – muszą być usunięte w 

ramach miejsc dla nich przeznaczonych!
• Podczas zużytkowania zwrócić uwagę na separację materiału!
• Pamiętać o usuwaniu materiałów eksploatacyjnych i pomocniczych w 

sposób bezpieczny dla środowiska!
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Transport
6 Transport

6.1 Holowanie pojazdu

Wskazówki co do holowania

OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo wypadku podczas holowania pojazdu!

Podczas holowania pojazdu niektóre sytuacje mogą powodować wypadki 
i prowadzić do poważnych obrażeń ciała, łącznie ze śmiercią.

► Pojazd holować tylko wtedy, gdy układ kierowniczy i hamulec są w 
pełni sprawne.

► Pojazd holować przy użyciu odpowiednio wymiarowanego przyrządu 
do holowania.

► Podczas holowania w strefie działania przyrządu nie mogą przebywać 
żadne osoby.

► Po zakończeniu holowania zabezpieczyć pojazd przed 
nieuprawnionym użytkowaniem i stoczeniem się.

OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo wypadku podczas ciągnięcia przyczepy!

Ciągnięcie przyczepy może prowadzić do wypadków i tym samym do 
poważnych obrażeń ciała, łącznie ze śmiercią.

► Przyrządu do holowania nie używać do ciągnięcia przyczepy.

► Przyczepę stosować tylko wtedy, gdy pojazd jest wyposażony w 
specjalne urządzenie holownicze.

WSKAZÓWKA
Uszkodzenie instalacji hydraulicznej na skutek przegrzania.

► Pojazd holować do momentu, aż możliwe będzie podniesienie 
pojazdu, maks. 500 m (0.3 mile).

► Nie przekraczać maksymalnej prędkości 5 km/h (3.1 mph).

► Na dłuższych odcinkach zastosować pojazd transportowy lub usunąć 
awarię na miejscu zdarzenia.
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Holowanie
Przed holowaniem

Holowanie pojazdu wymaga zwarcia napędu jazdy. W tym wypadku 
przeniesienie siły zostanie przestawione na sprzęgło jednokierunkowe. 
Do tego celu pompa nastawcza została wyposażona w zawory 
ograniczające wysokie ciśnienie H z funkcją obejściową.

Przygotowanie

1. Uruchomić hamulec postojowy.
2. wyłączyć silnik wysokoprężny,
3. Wyłączyć zapłon i wyjąć kluczyk.
4. Otworzyć maskę silnika.
5. Zdemontować siedzenie operatora – patrz "Otwór konserwacyjny pod 

siedzeniem operatora" na stronie 7-17.
➥ Zawory maksymalne wysokiego ciśnienia staną się dostępne.

Zwieranie napędu jezdnego – opcja 1

WSKAZÓWKA
Niebezpieczeństwo uszkodzenia instalacji hydraulicznej!

► Nie przekraczać zalecanej głębokości wkręcania kołków gwintowanych 
1, w przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia ważnych części 
zaworów wielotłokowej pompy osiowej!

► Po zakończeniu holowania wykręcić do oporu kołki gwintowane i 
zabezpieczyć je nakrętkami sześciokątnymi 2! W przeciwnym razie 
tryb jazdy jest niemożliwy.

/

1. Odkręcić nakrętki sześciokątne 2 (rozwartość klucza sześciokątnego 
13 mm/ 0.5 in) zaworów wysokociśnieniowych H.

2. Kołki gwintowane 1 (rozwartość klucza imbusowego 4 mm / 0.16 in) 
wkręcać, aż połączą się one z nakrętkami sześciokątnymi.

3. W celu holowania zamocować fotel operatora i zamknąć maskę 
silnika.
➥ Rozpocząć holowanie pojazdu.

Po holowaniu:

Informacja
Po holowaniu natychmiast przywrócić początkowe ustawienie zaworów 
wysokociśnieniowych. W przeciwnym razie tryb jazdy jest niemożliwy.

1. Kołki gwintowane 1 wykręcić aż do oporu.
2. Nakrętkę sześciokątną 2 dokręcić momentem obrotowym 22 Nm (16 

ft.lbs.).
3. Sprawdzić działanie napędu jazdy.

Rys. 140

H

Rozwar-

Rozwar-

1

2

Aktywacja obejścia Dezaktywacja obejścia

Rys. 141
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Zwieranie napędu jezdnego – opcja 2

1. Usunąć osłony z tworzywa sztucznego 1 z zaworów 
wysokociśnieniowych H.

2. Śrubę 2 poluzować w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek 
zegara i wykręcić dwoma obrotami (rozwartość klucza sześciokątnego 
5 mm/ 0.2 in).

3. W celu holowania zamocować fotel operatora i zamknąć maskę 
silnika.
➥ Rozpocząć holowanie pojazdu.

Po holowaniu:

Informacja
Po holowaniu natychmiast przywrócić początkowe ustawienie zaworów 
wysokociśnieniowych. W przeciwnym razie tryb jazdy jest niemożliwy.

1. Wkręcić śrubę 2 w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
2. Śrubę 2 dokręcić momentem obrotowym 10 Nm (7 ft.lbs.).
3. Sprawdzić działanie napędu jazdy.

Holowanie

Wskazówki bezpieczeństwa co do holowania – patrz "Holowanie" na 
stronie 2-12.

1. Ustawić pojazd holujący z wystarczającą siłą ciągnięcia i sprawnymi 
hamulcami.

2. Przymocować do urządzeń do holowania (ucha) w pojeździe 
odpowiedni przyrząd holowniczy (drąg). Przestrzegać wymiarów i 
ciężarów pojazdu.

• Podczas holowania pojazdu stosować przyrządy do holowania (Rys. 
143).

3. Pojazd holować z prędkością maks. 5 km/h (3.1 mph). W miarę 
możliwości holowanie wykonywać podczas pracy silnika na biegu 
jałowym.

Zaczep holowniczy

OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo wypadku podczas ciągnięcia przyczepy!

Ciągnięcie przyczepy może prowadzić do wypadków.

► Przyrządu do holowania nie używać do ciągnięcia przyczepy.

► Przyczepę stosować tylko wtedy, gdy pojazd jest wyposażony w 
specjalne urządzenie holownicze.

Podczas holowania pojazdu stosować przyrządy do holowania.

Rys. 142

H

1

2

Rys. 143
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Transport
6.2 Załadunek pojazdu

Wskazówki co do załadunku pojazdu

OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo wypadku podczas nieumiejętnego załadunku!

Nieumiejętny załadunek może prowadzić do wypadków, których skutkiem 
mogą być poważne obrażenia ciała, łącznie ze śmiercią.

► Przed załadunkiem lub transportem oczyścić pojazd.

► Stosować urządzenia transportowe o odpowiednim udźwigu.

► Zwracać uwagę na ciężar roboczy pojazdu.

► Podczas załadunku w zimie (śnieg, lód) zachować szczególną 
ostrożność.

Aby nie narażać się na wypadki i skaleczenia, podczas załadunku 
pojazdu przestrzegać niżej podanych wskazówek.

Załadunek pojazdu – patrz "Transport" na stronie 2-14

• Pojazd transportowy musi posiadać wystarczające wymiary. Nie 
przekraczać dopuszczalnej wysokości całkowitej.
- Ciężar i gabaryty załadowywanego pojazdu - patrz rozdział Dane 

techniczne na stronie 9-1.
• Usunąć błoto, śnieg i lód z opon, aby móc bez zagrożenia wjechać na 

rampy.
• Pojazd transportowy zabezpieczyć przed przypadkowym przesu-

nięciem.
• Pojazd tak umieścić na powierzchni ładunkowej, aby punkt ciężkości 

ładunku znajdował się możliwie na wzdłużnej linii środkowej pojazdu 
transportowego i w miarę możliwości jak najniżej.

• Podczas załadunku wzgl. transportu nie przekraczać dopuszczalnego 
ciężaru całkowitego wzgl. dopuszczalnego obciążenia na oś pojazdu 
transportowego.

• Zachować minimalny nacisk na oś pojazdu transportowego, w 
przeciwnym razie kierowanie pojazdem będzie mocno utrudnione.

• Ładunki cząstkowe należy rozmieścić proporcjonalnie na wszystkich 
osiach pojazdu transportowego.

• Pojazd tak zabezpieczyć odpowiednimi środkami pomocniczymi, aby 
w normalnych warunkach jazdy nie doszło do jego przesunięcia, 
stoczenia, wywrócenia, wypadnięcia lub przechylenia.
- Normalne warunki jazdy obejmują także gwałtowne hamowanie, 

ostre manewry mijania, a także poruszanie się po nierównej 
nawierzchni.

- Do środków pomocniczych zalicza się podkłady antypoślizgowe, 
pasy i łańcuchy, belki mocujące, poduszki ochronne, siatki, ochra-
niacze krawędzi itp.

• Jeśli stosuje się pasy i łańcuchy, zawsze korzystać z dostępnych 
punktów mocowania.

• Prędkość jazdy dostosować do materiału ładunkowego, warunków 
panujących na drogach oraz charakterystyki jazdy pojazdu transpor-
towego.
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Załadunek pojazdu
Przed załadunkiem

1. Pojazd zabezpieczyć przed stoczeniem się za pomocą klinów 
podkładowych.

2. Rampy umieszczać w taki sposób, by wjazd odbywał się pod możliwe 
małym kątem.
- Nie przekraczać nachylenia 25°.
- Stosować wyłącznie rampy z powierzchnią antypoślizgową.

3. Upewnić się, że powierzchnia ładunkowa jest pusta, a dostęp do niej 
nie jest zablokowany, np. przez osprzęt.

4. Upewnić się, że rampy i opony pojazdu są wolne od śniegu, lodu, oleju 
lub smaru.

5. Przeprowadzić kontrolę poziomu oleju silnikowego.
- Poziom oleju musi być widoczny w oznaczeniu MAX na pręcie 

wskaźnika.

Przygotowanie

1. Uruchomić pojazd.
2. Pomost podnośnika podnieść na taką wysokość, aby niemożliwe było 

dotknięcie rampy.
3. Upewnić się, że osprzęt jest należycie zablokowany.

Załadunek

1. Pojazdem podjechać ostrożnie na środek pojazdu transportowego.
2. Napęd jazdy umieścić w pozycji wyjściowej.
3. Uruchomić hamulec postojowy.
4. Pomost podnośnika odstawić na powierzchni ładunkowej.
5. Wyłączyć silnik i wyjąć kluczyk ze stacyjki.
6. Wyjść z kabiny operatora, należycie zablokować i zamknąć drzwi 

kabiny i maskę silnika.
7. Zablokować przegub wahadłowy – patrz "Blokada przegubu 

wahadłowego" na stronie 6-6.
8. Mocowanie pojazdu pasami – patrz "Mocowanie pojazdu pasami" na 

stronie 6-9.

<  25°

Rys. 144
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Blokada przegubu wahadłowego

WSKAZÓWKA
Przegub wahadłowy zablokować, zanim pojazd będzie mocowany na 
urządzeniu transportowym.

Nie uruchamiać układu kierowniczego, gdy przegub jest zablokowany.

Po transporcie najpierw zwolnić blokadę.

Blokada jest zamocowana na wózku przednim na przeznaczonych do 
tego celu trzpieniach i zabezpieczona wtykami sprężynowymi.

1. Pojazd odstawić prosto.
2. Usunąć wtyki sprężynowe.
3. Przestawić blokadę.

- Blokadę na wózku tylnym nasadzić na trzpień i ew. wyregulować 
kierownicą przy wyłączonym silniku, aż blokada znajdzie się na 
trzpieniu wózka przedniego.

4. Blokadę zabezpieczyć wtykami sprężynowymi.

Zwalnianie blokady przeprowadzać w odwrotnej kolejności.

Rys. 145

1
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Załadunek pojazdu przy użyciu dźwigu
Informacje bezpieczeństwa na temat załadunku przy użyciu 
dźwigu

Aby nie narażać się na niebezpieczeństwo wypadku i skaleczenia, 
podczas załadunku pojazdu przestrzegać niżej podanych wskazówek!

• Zabezpieczyć całą strefę zagrożenia.
• Dźwig załadowczy i urządzenie dźwigowe muszą posiadać wystar-

czające wymiary.
• Pamiętać o ciężarze całkowitym pojazdu.
• Do zaczepiania używać wyłącznie sprawdzonych lin, pasów, haków, 

pałąków (trzpienie śrubowe i wtykowe z zamykanymi kabłąkami).
• Przy podwieszaniu ciężarów i sterowaniu czynnościami operatora 

dźwigu wolno zatrudniać wyłącznie doświadczony personel!
• Osoba sterująca pracą operatora dźwigu musi znajdować się w jego 

polu widzenia bądź pozostawać z nim w kontakcie słownym.
• Operator dźwigu jest zobowiązany do obserwowania wszystkich 

ruchów ciężaru i sprzętu do przejmowania ładunku! Pojazd zabez-
pieczyć przed przypadkowym przesunięciem.

• Operator dźwigu może poruszać ciężarem wówczas, gdy się upewnił, 
że ciężar jest bezpiecznie zaczepiony i że żadne osoby nie znajdują 
się w strefie zagrożenia, lub po otrzymaniu znaku od osoby zaczepia-
jącej ciężar.

• Ciężar nie może być zaczepiony poprzez owinięcie go liną lub 
łańcuchem dźwigowym.

• Podczas mocowania sprzętu do przyjmowania ładunku zwracać 
uwagę na rozmieszczenie obciążenia (środek ciężkości!).

• Pojazd ładować w pozycji transportowej wyłącznie z opróżnioną łyżką 
standardową.

• W pojeździe lub na pojeździe nie mogą się znajdować żadne osoby.
• Nie wchodzić pod podniesiony ciężar.
• Koniecznie zapoznać się ze wskazówkami bezpieczeństwa w 

rozdziale Załadunek przy użyciu dźwigu na stronie 2-13 i informacjami 
zawartymi w "instrukcji stosowania maszyn budowlanych" opraco-
wanymi przez branżową organizację ubezpieczenia od następstw 
wypadków przy pracy.

Uchwyty dźwigu

Stosować tylko oznaczone naklejkami elementy przyczepu do 
zawieszania urządzenia ładunkowego (Rys. 146).

Rys. 146
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Załadunek pojazdu przy użyciu dźwigu

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Niebezpieczeństwo skaleczenia wskutek upadku pojazdu lub jego 
części z wysokości.

Spadające przedmioty mogą doprowadzić do ciężkich obrażeń ciała, 
łącznie ze śmiercią.

► Przegub wahadłowy zablokować przed podniesieniem pojazdu przy 
użyciu dźwigu.

► Stosować sprawdzony, nieuszkodzony i odpowiednio wymiarowany 
sprzęt do przyjmowania ładunku.

► Sprawdzić urządzenie ładunkowe pod kątem należytego umocowania.

► Pod podniesionym pojazdem nie mogą przebywać osoby fizyczne.

Przygotowanie

1. Przymocować i należycie zablokować łyżkę standardową, patrz 
rozdział Przezbrajanie osprzętu na stronie 5-33.

2. Łyżkę opróżnić, wchylić i opuścić do położenia transportowego.
3. Wszystkie dźwignie sterujące i łączniki przechylne umieścić w pozycji 

wyjściowej.
4. Wyłączyć silnik i wyjąć kluczyk ze stacyjki.
5. Zablokować przegub wahadłowy.
6. Zaciągnąć hamulec postojowy, patrz rozdział Hamulec postojowy na 

stronie 5-2.
7. Wyjść z kabiny operatora, należycie zablokować i zamknąć drzwi 

kabiny i maskę silnika.

Załadunek

1. Pojazd przymocować do uchwytów dźwigu za pomocą urządzenia 
ładunkowego; pojazd przymocować do uchwytów dźwigu za pomocą 
sprawdzonego i odpowiednio wymiarowanego sprzętu do 
przyjmowania ładunku.

2. Pojazd ostrożnie podnieść przy użyciu dźwigu, umieścić powoli nad 
miejscem rozładunku i ostrożnie odstawić.

WSKAZÓWKA
Uszkodzenie maski silnika przez urządzenie załadunkowe!

Niektóre urządzenia załadunkowe mogą uszkodzić maskę silnika.

► W razie potrzeby należy ją zdjąć.

Rys. 147
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Transport
6.3 Transport pojazdu

Mocowanie pojazdu pasami
Wskazówki bezpieczeństwa co do mocowania pasami

• Pojazd transportowy musi wytrzymać odpowiednie obciążenie i 
posiadać odpowiednią powierzchnię ładunkową.

• Powierzchnia ładunkowa pojazdu transportowego musi być czysta.
• Nie przekraczać dopuszczalnego ciężaru całkowitego i obciążenia na 

osie pojazdu transportowego.
• Stosować tylko elementy chwytowe i mocujące, które posiadają 

dopuszczenie, i dotrzymywać terminów kontroli.
• Nie stosować zabrudzonych, uszkodzonych lub nieodpowiednio 

wymiarowanych elementów chwytowych i mocujących.
• W celu zabezpieczenia pojazdu na powierzchni ładunkowej pojazd 

mocować tylko w przewidzianych do tego celu punktach.
• Podczas transportu w obrębie pojazdu nie mogą znajdować się żadne 

osoby.
• Przestrzegać przepisów z zakresu zabezpieczania ładunku.
• Zwrócić uwagę na warunki atmosferyczne (śnieg, lód itp.).
• Minimalny nacisk na oś/osie kierujące pojazdu transportowego nie 

może być mniejszy od podanego zalecenia; zwrócić uwagę na plan 
rozmieszczenia obciążenia.

Zaczepy pojazdu

Stosować tylko oznaczone naklejkami elementy przyczepu do mocowania 
pojazdu (Rys. 148).

Rys. 148
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Mocowanie pasami

1. Zabezpieczyć pojazd.
➥ – patrz "Zabezpieczyć pojazd" na stronie 5-11

2. Zablokować przegub wahadłowy.
3. Każde koło pojazdu zabezpieczyć z przodu i z tyłu klinami 

podkładowymi.
4. Pojazd mocować w sposób przedstawiony na Rys. 149.
5. Jeśli pojazd transportuje się tyłem, otwór wylotowy tłumika spalin 

zabezpieczyć osłonką lub odpowiednią taśmą klejącą, tak aby w złych 
warunkach atmosferycznych nie dostała się do niego woda.

6. Upewnić się, że kierowca pojazdu transportowego przed odjazdem 
będzie znał wysokość całkowitą, szerokość całkowitą i ciężar całkowity 
pojazdu transportowego (łącznie z pojazdem) oraz przepisy 
transportowe obowiązujące w kraju, gdzie odbywa się transport.

Rys. 149
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Konserwacja
7 Konserwacja

7.1 Wskazówki co do konserwacji

Kompetencje i wymagania
• Personel wykonujący konserwacje i przeglądy pojazdu musi posiadać 

wiedzę specjalistyczną w tym zakresie.
- Wymaganą wiedzę można zdobyć w ramach szkoleń organizo-

wanych przez firmę Wacker Neuson.
• Prace konserwacyjne i przeglądy przeprowadzać tylko przy użyciu 

odpowiednich środków ochrony osobistej.
➥ W warunkach nadmiernego natężenia hałasu korzystać ze sprzętu 

ochrony słuchu.

Informacje bezpieczeństwa

Wskazówki co do konserwacji

• Prace konserwacyjne i przeglądy wykonywać tylko po dokładnym 
zapoznaniu się z instrukcją eksploatacji.

• Przestrzegać zasadniczych wskazówek bezpieczeństwa i wszystkich 
tabliczek ostrzegawczych umieszczonych na pojeździe.

• Instrukcja obsługi opisuje czynności, które należy wykonać.
- Jednakże opisy procedur roboczych zawierają przydatne wskazówki 

jedynie dla doświadczonego personelu z odpowiednią wiedzą 
specjalistyczną.

• Instrukcję eksploatacji należy stale przechowywać w odpowiednim 
miejscu w pojeździe.

• Prace niewymienione w niniejszej instrukcji są zastrzeżone dla autory-
zowanego warsztatu.

Wskazówki co do pojazdu i osprzętu

• Prace konserwacyjne i naprawy wykonywać tylko po zabezpieczeniu 
pojazdu w sposób opisany w rozdziale Zabezpieczyć pojazd na 
stronie 5-11.

• Podniesiony pomost podnośnika może się nagle opuścić 
i spowodować poważne obrażenia ciała. 

• Jeśli prace pod podniesionym pomostem są niezbędne, pomost 
zabezpieczyć odpowiednią podporą.

• Osprzęt tak odstawić na podłożu, aby nie ruszał się podczas usuwania 
połączeń mechanicznych lub hydraulicznych.

• Wyposażenie lub podzespoły, które mają być zamontowane, wymon-
towane lub przymocowane w innej pozycji, należy zabezpieczyć przed 
przypadkowym poruszeniem, przesunięciem lub wypadnięciem za 
pomocą odpowiedniego podnośnika lub urządzeń do podwieszania 
wzgl. podpierania.

• Stopnie i uchwyty utrzymywać w należytym stanie (usuwać zanie-
czyszczenia).
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7 Konserwacja
Wskazówki co do narzędzi

• Używać tylko sprawnych i odpowiednich narzędzi.

Wskazówki co do czyszczenia

• Przed przystąpieniem do pracy oczyścić zespoły urządzeń w strefie 
roboczej. Wybór środka czyszczącego zależy od materiału, z jakiego 
jest wykonana czyszczona część!

• Elementów gumowych i elektrycznych nie wolno czyścić rozpuszczal-
nikami ani parą! Woda w instalacji elektrycznej może doprowadzić do 
zwarcia i spowodować nowe niebezpieczeństwo!

• Nie stosować środków czyszczących, które wydzielają szkodliwe dla 
zdrowia lub łatwopalne opary!

• Unikać kontaktu skóry ze środkami czyszczącymi!
• Korzystać ze środków ochrony osobistej!

Wskazówki co do zastosowania płynów łatwopalnych

• Podczas zastosowania płynów łatwopalnych nie palić ani nie używać 
otwartego ognia.

• Nie gasić wodą pożaru pojazdu ani palących się płynów.
- Stosować odpowiednie środki gaśnicze, jak gaśnice proszkowe, z 

dwutlenkiem węgla lub pianowe.
• W razie pożaru bezwzględnie wezwać straż pożarną.

Wskazówki co do zastosowania paliw, olejów i smarów

• Niebezpieczeństwo poparzenia o gorący olej smarowy i hydrauliczny.
• Unikać kontaktu oczu i skóry z olejami i smarami.
• Korzystać ze środków ochrony osobistej.
• Do czyszczenia skóry nie używać paliw ani rozpuszczalników.
• Natychmiast usuwać wycieki oleju i paliwa.
• Nie dopuścić do tego, aby olej i odpady z olejem przedostały się do 

ziemi i wód.
• Rozlany olej lub paliwo natychmiast zebrać za pomocą środka 

wiążącego i utylizować ekologicznie, oddzielnie od innych odpadów.
• Olej biodegradowalny "przyjazny dla środowiska" należy także utyli-

zować osobno.
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Konserwacja 7
Wskazówki co do ciśnienia resztkowego w systemie hydraulicz-
nym

• Cienki strumień oleju hydraulicznego pod wysokim ciśnieniem może 
przeciąć skórę. Natychmiast skonsultować się z lekarzem, jeśli olej 
dostanie się do oczu lub pod skórę.

• Otwierać tylko systemy hydrauliczne nie znajdujące się pod 
ciśnieniem.

• Nawet gdy pojazd jest zaparkowany na poziomym podłożu, a jego 
pomost podnośnika jest całkowicie opuszczony i silnik wyłączony, w 
częściach systemu hydraulicznego może występować duże ciśnienie 
resztkowe.

• Ciśnienie resztkowe ulega stopniowej redukcji.
- Otwarcie systemu hydraulicznego natychmiast po wyłączeniu 

pojazdu wymaga uprzedniego wyrównania ciśnienia w systemie do 
poziomu ciśnienia atmosferycznego.

• W pojazdach z zaworami hamulca opuszczania, zainstalowanymi przy 
cylindrze podnoszącym i/lub przechyleniowym, należy otworzyć 
zawory, aby móc opuścić pomost podnośnika, patrz rozdział Redukcja 
ciśnienia resztkowego w systemie hydraulicznym na stronie 5-52.

Wskazówki co do połączeń gwintowych, przewodów rurowych i 
giętkich przewodów hydraulicznych

• Giętkie przewody hydrauliczne należy wymieniać po sześciu latach 
użytkowania.

• Natychmiast usuwać nieszczelności w systemie przewodów.
• Cienki strumień oleju hydraulicznego pod wysokim ciśnieniem może 

przeciąć skórę. Natychmiast skonsultować się z lekarzem, jeśli olej 
dostanie się do oczu lub pod skórę.

• Nie szukać przecieków rękoma.
- Do szukania użyć tektury lub papieru umożliwiającego rozpoznanie 

wyciekającego oleju.
• Nie naprawiać uszkodzonych przewodów rurowych i giętkich, lecz 

natychmiast wymienić je na nowe.

Wskazówki co do spalin silnika

• Spaliny są szkodliwe dla zdrowia.
- Nie wdychać spalin silnika.

• Pomieszczenia zamknięte, w których konieczne jest wykonywanie 
prac konserwacyjnych i przeglądów przy włączonym silniku, należy 
dobrze wietrzyć, a spaliny odprowadzać za pomocą instalacji wycią-
gowej.
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7 Konserwacja
Wskazówki co do akumulatorów

• Akumulatory wydzielają gazy wybuchowe.
- W pobliżu akumulatorów nie palić, nie używać ognia i otwartego 
światła.

• Nie odkładać narzędzi na akumulatorze. W przypadku zwarcia 
biegunów powstają iskry, które powodują zapalenie wydostających się 
oparów elektrolitu.

• Elektrolit ma właściwości żrące. Uważać, aby nie doszło do kontaktu 
ze skórą, oczami, ustami i odzieżą.
- Korzystać ze środków ochrony osobistej.
- W razie kontaktu zanieczyszczone miejsce natychmiast przepłukać 

dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem.
• Przed wykonywaniem pracy przy akumulatorze lub instalacji 

elektrycznej zdjąć metalową biżuterię i zegarek.
• Zużyte akumulatory utylizować ekologicznie, oddzielnie od innych 

odpadów!

Wskazówki co do instalacji elektrycznej

• Zachować prawidłową kolejność podczas odłączania akumulatora.
- Odłączanie: najpierw biegun ujemny, następnie zaś dodatni.
- Podłączanie: najpierw biegun dodatni, następnie zaś ujemny.

• Przed pracami w obrębie instalacji elektrycznej bezwzględnie odłączyć 
akumulator na wypadek kontaktu narzędzi, części zamiennych itp. z 
podzespołami elektrycznymi lub zestykami.

• Przed pracami spawalniczymi zawsze odłączyć akumulator.

Po konserwacji

• Po zakończeniu prac konserwacyjnych i przeglądów ponownie zamon-
tować wszystkie urządzenia ochronne w należyty sposób.

• Silnik uruchamiać po zakończeniu prac w obrębie pojazdu oraz wtedy, 
gdy wszystkie osoby opuściły strefę zagrożenia.

• Silnik uruchamiać po zajęciu miejsca na siedzeniu operatora.
• Po zakończeniu prac konserwacyjnych i przeglądów przeprowadzić 

kontrolę działania pojazdu.
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Konserwacja 7
7.2 Konserwacja

Codzienna / cotygodniowa konserwacja

Czynności wykonywane przez operatora
Codzien-

nie
Co tydzień

Czyszczenie pojazdu •

Czyszczenie filtra powietrza •

Kontrola pojazdu pod kątem uszkodzeń o charakterze ogólnym •

Kontrola poziomu chłodziwa •

Kontrola poziomu oleju silnikowego •

Kontrola silnika pod kątem przecieków •

Kontrola poziomu oleju hydraulicznego •

Kontrola stanu opon i ciśnienia powietrza w oponach •

Kontrola wszystkich śrub pod kątem osadzenia •

Kontrola śrub kół •

Kontrola działania układu hamulcowego •

Kontrola płynu hamulcowego •

Kontrola spryskiwacza szyb i poziomu płynu do spryskiwania •

Kontrola pasa bezpieczeństwa •

Kontrola działania przyrządów, lampek kontrolnych oraz akustycznych urządzeń 
ostrzegawczych

•

Kontrola działania instalacji elektrycznej i oświetlenia •

Kontrola pedału hamowania impulsowania pod kątem prawidłowego działania •

Kontrola układu kierowniczego •

Kontrola działania dźwigni sterujących i łączników przechylnych •

Kontrola osprzętu •

Kontrola tłumika pod kątem uszkodzeń wzgl. nadmiernego dymienia •

Smarowanie smarem zgodnie z planem smarowania, także osprzęt •

Kontrola konstrukcji ochronnej ROPS/FOPS •

Czyszczenie oddzielacza wstępnego filtra paliwa •

Kontrola osi pojazdu pod kątem szczelności •

Kontrola oleju hydraulicznego i chłodnicy wodnej pod kątem szczelności i zanie-
czyszczeń, w razie potrzeby czyszczenie

•

Kontrola osprzętu pod kątem bezpieczeństwa i należytego działania •

Kontrola ułożenia przewodów giętkich, rurowych i elektrycznych •

Kontrola filtra powietrza i przewodu wlotowego •

Kontrola zawieszenia silnika i umocowania osi •

Ogólna kontrola bezpieczeństwa, Ogólna kontrola bezpieczeństwa na stronie 7-20 •
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7 Konserwacja
Plany przeglądów

Inspekcja po upływie 30 godzin roboczych,

WSKAZÓWKA
Personel wykonujący konserwacje i przeglądy pojazdu musi posiadać 
wiedzę specjalistyczną w tym zakresie.

► Przestrzegać wskazań instrukcji eksploatacji silnika.

Informacja
Aby zapewnić prawidłowe działanie pojazdu, niezbędne jest wykonanie w 
autoryzowanym warsztacie pierwszego przeglądu po 30 godzinach pracy, 
jednak najpóźniej po upływie 3 miesięcy licząc od uruchomienia pojazdu.
7-6 BA WL44 / WL54 *  05/2017* RL50-60LP_7-1_Hinweise_pl.fm * [pl]



Konserwacja 7
Czynności do wykonania po 30 godzinach pracy

Sprawdzenie skrzyni biegów, silnika oraz instalacji hydraulicznej pod kątem przecieków

Sprawdzenie chłodnicy oleju hydraulicznego, wody i silnika pod kątem zabrudzeń

Kontrola poziomu chłodziwa i środka ochrony przed zamarzaniem

Sprawdzenie naprężenia i stanu paska klinowego

Kontrola przewodów giętkich i rurowych pod kątem osadzenia

Sprawdzenie węży oraz przewodów rurowych

Kontrola tłoczysk cylindrów hydraulicznych

Sprawdzenie ułożenia cięgien Bowdena i przewodów elektrycznych

Dokręcenie śrub ze szczególnym uwzględnieniem zawieszenia silnika oraz umocowania osi i wału przegubo-
wego

Kontrola przyrządów i akustycznych urządzeń ostrzegawczych

Kontrola instalacji elektrycznej

Kontrola pedału hamulca "inch" i hamulca postojowego, w razie potrzeby wyregulowanie

Kontrola układu kierowniczego

Sprawdzenie oświetlenia – (jeżeli dostępne)

Kontrola obrotów biegu jałowego

Kontrola działania blokady drzwi kabiny i maski silnika

Kontrola urządzenia ochronnego ROPS

Sprawdzenie stanu opon

Wymiana oleju silnikowego i filtra silnikowego

Czyszczenie filtra powietrza, w razie potrzeby wymienić

Wymiana filtra powrotnego oleju hydraulicznego

Smarowanie zgodnie z planem smarowania

Smarowanie wału przegubowego

Smarowanie olejem wszystkich dźwigni, cięgien Bowdena i zawiasów

Kontrola poziomów olejów, w razie potrzeby uzupełnienie
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7 Konserwacja
Inspekcja po upływie 500 godzin pracy

WSKAZÓWKA
Personel wykonujący konserwacje i przeglądy pojazdu musi posiadać 
wiedzę specjalistyczną w tym zakresie.

► Przestrzegać wskazań instrukcji eksploatacji silnika.

Informacja
Inspekcję należy przeprowadzić jednorazowo po upływie pierwszych 500 
godzin roboczych. Jeżeli pojazd nie osiągnie 500 godzin pracy w 
pierwszym roku użytkowania, przegląd należy wykonać jednorazowo po 
upływie 12 miesięcy licząc od uruchomienia pojazdu.

Czynności do wykonania przy 500 godzinach pracy

Sprawdzenie skrzyni biegów, silnika oraz układu hydraulicznego pod kątem przecieków

Kontrola silnika i chłodnicy oleju hydraulicznego pod kątem zanieczyszczeń

Kontrola poziomu chłodziwa i środka ochrony przed zamarzaniem

Sprawdzenie naprężenia i stanu paska klinowego

Sprawdzenie węży oraz przewodów rurowych

Kontrola tłoczysk siłowników hydraulicznych

Sprawdzenie węża filtra powietrza

Sprawdzenie tłumika szmerów ssania pod kątem uszkodzeń i szczególnego zużycia

Sprawdzenie ułożenia cięgien Bowdena i przewodów elektrycznych

Dokręcenie wszystkich śrub, ze szczególnym uwzględnieniem zawieszenia silnika oraz zamocowania osi i wału 
przegubowego

Sprawdzenie gumowych zderzaków zawieszenia silnika

Sprawdzenie poziomu elektrolitu akumulatora

Kontrola przyrządów, lampek kontrolnych i akustycznych urządzeń ostrzegawczych

Kontrola instalacji elektrycznej

Kontrola pedału hamulca "inch" i hamulca postojowego, w razie potrzeby wyregulowanie

Kontrola układu kierowniczego

Sprawdzenie oświetlenia – (jeżeli dostępne)

Sprawdzenie układu wydechowego

Sprawdzenie sworzni przegubów i gniazd przegubów

Sprawdzenie środkowych sworzni i łożysk przegubowych

Kontrola obrotów biegu jałowego

Kontrola działania blokady maski silnika i blokady drzwi kabiny, w razie potrzeby wyregulowanie

Sprawdzenie stanu ogumienia jak również ciśnienia w oponach

Wymiana oleju silnikowego i filtra silnikowego

Wymiana filtra paliwa - czyszczenie filtra wstępnego paliwa
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Konserwacja 7
Okresy inspekcyjne

WSKAZÓWKA
Personel wykonujący konserwacje i przeglądy pojazdu musi posiadać 
wiedzę specjalistyczną w tym zakresie.

► Przestrzegać wskazań instrukcji eksploatacji silnika.

Informacja
Prace konserwacyjne wymienione w planie przeglądów należy 
wykonywać według terminów przypadających w pierwszej kolejności 
(przekroczenie liczby godzin pracy lub upływ podanego czasu).

Czyszczenie pompy paliwowej (tylko silniki Deutz)

Czyszczenie filtra powietrza, w razie potrzeby wymiana

Regulacja luzu zaworowego

Wymiana oleju hydraulicznego

Wymiana filtra powrotnego oleju hydraulicznego

Wymiana filtra ciśnieniowego oleju hydraulicznego

Wymiana oleju w przekładni rozdzielczej

Wymiana oleju w osiach

Smarowanie zgodnie z planem smarowania

Smarowanie wału przegubowego

Smarowanie olejem wszystkich dźwigni, cięgien Bowdena i zawiasów

Kontrola wszystkich poziomów oleju

Po powyższym przeglądzie obowiązują następujące terminy przeglądów:

Czynności do wykonania przy 500 godzinach pracy
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7 Konserwacja
Czynności do wykonania

Godziny pracy: 

250, 750, 1000, 

1250, 1750, 2000, 

2250, 2750, 3000 

itd.

Godziny 

pracy: 1500, 

2500, 3500, 

4500 itd.

R
az

 w
 m

ie
si
ąc

u

co
 r

o
k

Sprawdzenie skrzyni biegów, silnika oraz układu hydraulicznego pod 
kątem przecieków

• • • •

Sprawdzenie chłodnicy układu hydraulicznego i wody pod kątem zanie-
czyszczeń • • • •

Sprawdzenie poziomu czynnika chłodzącego oraz ochrony przeciw 
zamarzaniu

• • • •

Sprawdzenie naprężenia i stanu paska klinowego • • • •

Sprawdzenie węży oraz przewodów rurowych • •

Kontrola tłoczysk siłowników hydraulicznych • •

Sprawdzenie węża filtra powietrza • • • •

Sprawdzenie tłumika szmerów ssania pod kątem uszkodzeń i szczegól-
nego zużycia

•

Sprawdzenie ułożenia cięgien Bowdena i przewodów elektrycznych • •

Dokręcenie wszystkich śrub, ze szczególnym uwzględnieniem zawie-
szenia silnika oraz zamocowania osi i wału przegubowego

• •

Sprawdzenie poziomu elektrolitu akumulatora • • • •

Czyszczenie klem akumulatora wzgl. sprawdzenie gęstości elektrolitu • •

Kontrola przyrządów, lampek kontrolnych i akustycznych urządzeń 
ostrzegawczych

• • • •

Kontrola instalacji elektrycznej • • • •

Sprawdzenie hamulca głównego i postojowego, w razie potrzeby usta-
wić • • • •

Sprawdzenie hydraulicznego układu kierowniczego • • • •

Sprawdzenie oświetlenia – (jeżeli dostępne) • • • •

Sprawdzenie układu wydechowego • •

Sprawdzenie sworzni przegubów i gniazd przegubów • •

Sprawdzenie środkowych sworzni i łożysk przegubowych • •

Sprawdzenie zaworów nadciśnieniowych układu hydraulicznego • •

Kontrola prędkości obrotowej biegu jałowego • • • •

Kontrola maksymalnej prędkości obrotowej przy pełnym obciążeniu i 
bez obciążenia

• •

Kontrola rozrusznika i prądnicy (podręcznik silnika) • •

Sprawdzenie świec żarowych oraz wtryskiwaczy (Podręcznik silnika) • •

Sprawdzenie luzu zaworów, w razie potrzeby ustawić •

Silnik Deutz: kontrola paska zębatego układu sterowania silnika i, jeśli 
jest, napędu dodatkowego (nie napinać, wymieniać co 5 lat lub po 4500 
godzinach pracy)

Sprawdzenie wtryskiwaczy (co 3000 godzin roboczych)
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Konserwacja 7
Sprawdzenie działania blokady maski silnika, w razie potrzeby ustawić • • • •

Kontrola konstrukcji ochronnej ROPS/FOPS • •

Sprawdzenie stanu ogumienia jak również ciśnienia w oponach • • • •

Wymiana oleju i filtra silnikowego (silniki Perkins i Deutz co 500 godzin 
pracy)

•

Wymiana oleju i filtra silnikowego (silnik Yanmar co 250 godzin pracy) • •

Wymiana filtra paliwa – czyszczenie filtra wstępnego • •

Czyszczenie pompy paliwowej (silnik Deutz) • •

Czyszczenie filtra powietrza, w razie potrzeby wymienić • • • •

Wymiana oleju hydraulicznego • •

Wymienić filtra napowietrzania zbiornika oleju hydraulicznego •

Wymiana filtra powrotnego oleju hydraulicznego • •

Filtr ciśnienia (pierwsza wymiana po 500 godzinach roboczych, 
następne wg potrzeb*)

Wymiana oleju w przekładni rozdzielczej • •

Wymiana oleju w osiach • •

Wymiana czynnika chłodzącego – co 2 lata

Wszystkie smarowniczki zostały nasmarowane? W razie potrzeby 
nasmarować • • • •

Smarowanie wału przegubowego (przegub krzyżakowy i przesuwny) • • • •

Smarowanie olejem wszystkich dźwigni, cięgien Bowdena i zawiasów • • • •

Kontrola wszystkich poziomów oleju • •

Czyszczenie filtrów wentylacyjnych kabiny, w razie potrzeby wymiana •

Kontrola w oparciu o rozporządzenie o bezpieczeństwie pracy • •

Wymiana filtra zanieczyszczeń spalinowych co 3000 godzin pracy

Wymiana filtra odpowietrzania skrzyni korbowej co 1500 godzin pracy

* Potrzeba istnieje, w przypadku uszkodzenia układu hydraulicznego, przypuszczalnie w wyniku silnego zużycia
Luz zaworowy Perkins seria 400: wlot i wylot 0,2 mm przy zimnym silniku

Luz zaworowy Perkins seria 1000: wlot 0,2 mm i wylot 0,45 mm przy zimnym silniku 

Luz zaworowy Deutz seria 2011: wlot 0,3 mm i wylot 0,5 mm przy zimnym silniku

Czynności do wykonania

Godziny pracy: 

250, 750, 1000, 

1250, 1750, 2000, 

2250, 2750, 3000 

itd.

Godziny 

pracy: 1500, 

2500, 3500, 

4500 itd.
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7 Konserwacja

Konserwacja
Plan smarowania
Przygotowanie do smarowania - patrz strona – patrz "Przygotowanie do 
smarowania" na stronie 7-21.

Rys. 150

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19
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Konserwacja 7
Poz. Punkt smarowania Liczba gniazd

1 Zaczep holowniczy automatyczny (opc.) [1]

2 Pedał gazu (jeśli gniazdo jest dostępne) [1]

3 Łożysko przegubu środkowego górne [1]

4 Łożyskowanie pomostu podnośnika [2]

5 Cylinder podnoszący z tyłu [2]

6 Siłownik przechyłu tylny [1]

7 Siłownik podnoszenia przedni [2]

8 Łożyskowanie dźwigni zwrotnej [1]

9 Siłownik przechyłu przedni [1]

10 Cięgło przednie [1]

11
Łożysko przegubu środkowego górne
(Smarowanie zdalne przy wejściu)

[1]

12 Wał przegubowy tylny (jeśli dostępne są smarowniczki) [1]

13
Cylinder sterujący tylny
(Smarowanie zdalne przy wejściu)

[1]

14 Łożysko przegubu środkowego dolne [1]

15 Cylinder sterujący przedni [1]

16 Wał przegubowy przedni (jeśli dostępne są smarowniczki) [1]

17 Cięgło tylne [1]

18 Punkt obrotowy mocowania osprzętu [2]

19 Trzpień blokady hydraulicznej osprzętu [2]

Wszystkie punkty smarowania smarować co 20 godzin pracy wodoodpornym smarem uniwersalnym! Pozostałe 
elementy ruchome, jak dźwignia hamulca postojowego, pedały, cięgna Bowdena itp., smarować przy użyciu 
olejarki ręcznej! 
Więcej informacji na temat smarowania - patrz Smarowanie na stronie 7-21.
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7 Konserwacja

Konserwacja
7.3 Smary i materiały robocze

Smary i materiały robocze

Informacja
Obowiązującą wartością napełnienia oleju jest poziom oleju do oznaczeń 
bagnetów lub śrub pomiarowych!

Pojazd może być wyposażony w różne silniki. Moc silnika pojazdu jest 
podana na tabliczce znamionowej – patrz "Tabliczka identyfikacyjna" na 
stronie 3-15 pozycja 7.

Silnik Perkins 404D-22 (35,7 kW)

Pozycja Pojemność Płyn Specyfikacja

Oś przednia 4,2 l (1.1 gal) Olej przekładniowy SAE 90 
GL 5

API GL5 - MIL2105
Oś tylna 4,9 l (1.3 gal)

Opc. 30 km/h

Oś przednia
Oś tylna

5,2 l (1.4 gal)
6,1 l (1.6 gal)

Olej przekładniowy SAE 90 
GL 5

API GL5 - MIL2105

Instalacja hydrauliczna – 
całość 80 l (21.1 gal)

Olej hydrauliczny HLP ISO VG 46
Zbiornik na olej hydrau-
liczny

66 l (17.4 gal)

Punkty smarowania Smar uniwersalny Wodoodporny

Układ hamulcowy 1,0 l (0.3 gal) Olej ATF

Klimatyzator (opc.) 1,2 kg (2.65 lbs.) Chłodziwo R134a

Pozycja Pojemność Płyn Specyfikacja

Zbiornik paliwa 82 l (21.7 gal) Olej napędowy ASTM D2896

Olej silnikowy z filtrem 8,0 l (2.1 gal)
Olej silnikowy SAE 10W40; 
temperatura otoczenia od -
20°C do +40°C (-4°F - 104°F)

API CH-4

Układ chłodzenia – 
zawartość 10 l (2.6 gal)

Woda z dostępnym w sprze-
daży środkiem przeciw 
zamarzaniu HD

Chłodziwo HD / środek 
ochrony przed zamarza-
niem: ASTM D4985
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Konserwacja 7
Silnik Perkins 404F-22T (44,7 kW)

Silnik Deutz TD 2011 (55,1 kW)

Silnik Deutz TCD 2.9 L4 (55,4 kW)

Pozycja Pojemność Płyn Specyfikacja

Zbiornik paliwa 82 l (21.7 gal) Olej napędowy

EN590 (UE)

BS 2869: 2010 klasa A2 
(GB)

ASTM 0975, klasa 2D S15 
(USA)

Olej silnikowy z filtrem 10,6 l (2.8 gal)
Olej silnikowy SAE 10W40; 
temperatura otoczenia od -
20°C do +40°C (-4°F - 104°F)

„Niskopopiołowy“ olej silni-
kowy
API CJ-4
ACEAE9
ECF-3

Układ chłodzenia – 
zawartość 10 l (2.6 gal)

Woda z dostępnym w sprze-
daży środkiem przeciw 
zamarzaniu HD

Chłodziwo HD / środek 
ochrony przed zamarza-
niem: ASTM D6210

Pozycja Pojemność Płyn Specyfikacja

Zbiornik paliwa 82 l (21.7 gal) Olej napędowy ASTM D2896

Olej silnikowy z filtrem 10,6 l (2.7 gal)
Olej silnikowy SAE 10W40; 
temperatura otoczenia od -
20°C do +40°C (-4°F - 104°F)

API CH-4

Układ chłodzenia – 
zawartość 10 l (2.6 gal)

Woda z dostępnym w sprze-
daży środkiem przeciw 
zamarzaniu HD

Chłodziwo HD / środek 
ochrony przed zamarza-
niem: ASTM D4985

Pozycja Pojemność Płyn Specyfikacja

Zbiornik paliwa 82 l (21.7 gal) Olej napędowy

EN590 (UE)

BS 2869: 2010 klasa A2 
(GB)

ASTM 0975, klasa 2D S15 
(USA)

Olej silnikowy z filtrem 8,8 l (2.3 gal)
Olej silnikowy SAE 10W40; 
temperatura otoczenia od -
20°C do +40°C (-4°F - 104°F)

„Niskopopiołowy“ olej silni-
kowy
API CJ-4
ACEAE9
ECF-3

Układ chłodzenia – 
zawartość 10 l (2.6 gal)

Woda z dostępnym w sprze-
daży środkiem przeciw 
zamarzaniu HD

Chłodziwo HD / środek 
ochrony przed zamarza-
niem: ASTM D4985
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7 Konserwacja

Konserwacja
7.4 Dostęp do elementów wymagających konserwacji

Otwory konserwacyjne
Otworzyć maskę silnika.

ZACHOWAĆ OSTROŻNOŚĆ
Niebezpieczeństwo skaleczenia o gorące i ruchome części silnika!

Gorące i ruchome części silnika mogą spowodować obrażenia ciała.

► Nie otwierać maski silnika, gdy silnik pracuje.

► Ochłodzić silnik.

► Korzystać ze środków ochrony osobistej.

WSKAZÓWKA
Luźne przedmioty pod maską silnika mogą uszkodzić silnik.

► Przed zamknięciem maski silnika usunąć wszystkie narzędzia i 
przedmioty spod maski.

Otworzyć maskę silnika za pomocą odpowiedniego uchwytu. Uchwyt jest 
zamykany.

1. Otworzyć zamek maski silnika przyciskiem 1.
➥ Maska silnika jest odblokowana.

2. Otworzyć maskę, pociągając za uchwyt.
➥ Maska silnika jest wypychana w górę pod wpływem gazowych 

elementów sprężystych.

Zamknąć maskę silnika.

1. Maskę silnika chwycić za kabłąk 2 w dolnej części i pociągnąć w dół, 
pokonując opór sprężyny.

2. Zamek maski silnika zatrzasnąć, naciskając maskę w dół.
3. Pociągając za uchwyt sprawdzić, czy zamek maski silnika wskoczył w 

zazębienie.

Rys. 151

1

2
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Konserwacja 7
Otwór konserwacyjny pod siedzeniem operatora

OSTRZEŻENIE
Przypadkowe przesunięcie siedzenia operatora grozi skaleczeniem!

Jeśli nie wkręci się ponownie śrub mocujących w prawidłowy sposób, 
siedzenie operatora może samodzielnie się przesunąć.

► Po zakończeniu prac konserwacyjnych natychmiast wkręcić śruby 
mocujące.

► Nie korzystać z pojazdu, gdy śruby mocujące nie są zamontowane.

Demontaż płyty siedzenia

1. Usunąć przedmioty leżące luzem w kabinie.
2. Siedzenie przesunąć do przodu.

➥ Regulacja siedzenia operatora na stronie 4-4
3. Usunąć śruby mocujące z płyty siedzenia.

➥ Wyjąć płytę razem z siedzeniem operatora.
➥ Dodatkowe otwory konserwacyjne staną się dostępne.

Dodatkowe otwory konserwacyjne w kabinie (Rys. 152)

Wszystkie otwory konserwacyjne są przykręcone śrubami. W celu 
przeprowadzenia prac konserwacyjnych można odkręcić śruby i zdjąć 
płyty. Po zakończeniu konserwacji płyty należy natychmiast zamontować.

Informacja
W przypadku wersji z kabiną Komfort podnoszony otwór konserwacyjny 
znajduje się po prawej zewnętrznej stronie kabiny (Rys. 152). 

Otwór konserwacyjny otwiera się i zamyka kluczem do drzwi kabiny.

Podczas obsługi maszyny wszystkie otwory konserwacyjne muszą być 
zamknięte i zablokowane.

Rys. 152
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7 Konserwacja
Otwieranie uchwytu akumulatora (w silniku Perkins)

Uchwyt akumulatora znajduje się w pozycji (B). Jest on dostępny po 
otwarciu maski silnika – patrz rozdział 7 " Otworzyć maskę silnika." na 
stronie 7-16.

1. Wyłączyć silnik.
2. Otworzyć maskę silnika.
3. Dźwignię blokującą H obrócić zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

➥ Uchwyt akumulatora jest odblokowany.
4. Uchwyt akumulatora wraz z akumulatorem przesunąć na lewo.

➥ Dostępna jest teraz lewa strona silnika.

WSKAZÓWKA
Niebezpieczeństwo uszkodzenia pojazdu.

► Po pracach konserwacyjnych uchwyt akumulatora należy ponownie 
bezpiecznie zablokować.

Rys. 153

B

H
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Konserwacja 7

Konserwacja
7.5 Czyszczenie i prace pielęgnacyjne

Wskazówki co do czyszczenia i pielęgnacji

ZACHOWAĆ OSTROŻNOŚĆ
Niebezpieczeństwo skaleczenia na skutek zanieczyszczonego 
pojazdu!

Zanieczyszczony pojazd może spowodować obrażenia ciała.

► Przestrzegać codziennego planu konserwacji.

► W szczególności uchwyty, stopnie i elementy obsługi należy 
utrzymywać w czystości.

WSKAZÓWKA
Czyszczenie może prowadzić do uszkodzenia pojazdu.

► Podczas czyszczenia zwracać szczególną uwagę na dolną część 
pojazdu. W obrębie silnika i skrzyni biegów nie może gromadzić się 
brud.

► Upewnić się, że chłodnica jest w pełni drożna.

► Podczas czyszczenia chłodnicy myjką wysokociśnieniową nie 
uszkodzić blaszek.

► Otwór zasysający filtra powietrza zakrywać przed myciem silnika.

► Nie czyścić delikatnych podzespołów elektrycznych (przyrządy, 
prądnica, wtyczka kompaktowa, dźwignia sterująca itp.) za pomocą 
myjki wysokociśnieniowej.

Środowisko
Unikać szkód środowiska naturalnego

► Mycie pojazdów może się odbywać w miejscu, gdzie powstające ścieki 
są gromadzone w sposób nieszkodliwy dla środowiska.

► Zebrać zanieczyszczoną wodę i poddać ekologicznej utylizacji.
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7 Konserwacja
Informacje na temat czyszczenia

Informacja
Nowy pojazd (w ciągu pierwszych trzech miesięcy) czyścić wyłącznie 
gąbką. Czyszczenie myjką wysokociśnieniową może uszkodzić lakier, 
gdyż dolna warstwa lakieru jeszcze się w pełni nie utwardziła.

Czyszczenie pojazdu myjką wysokociśnieniową wykonywać zgodnie z 
niżej podanymi zaleceniami.

► Ciśnienie wody nie może być wyższe niż 130 bar.

► Temperatura wody nie może przekraczać 80°C.

Aby nie doszło do uszkodzenia naklejek i innych delikatnych elementów, 
dyszy myjki wysokociśnieniowej nie zbliżać zbyt blisko pojazdu.

Ogólna kontrola bezpieczeństwa
Wykonać następujące kontrole:

• Skontrolować wszystkie części stalowe pod kątem uszkodzeń i poluzo-
wanych połączeń śrubowych, w szczególności zaś konstrukcję 
ochronną ROPS-/ FOPS.

• Skontrolować stan pasa bezpieczeństwa.
• Skontrolować system szybkiej wymiany osprzętu.
• Sprawdzić wszystkie czopy przegubowe pod kątem prawidłowego 

położenia i zabezpieczenia za pomocą urządzeń ustalających.
• Sprawdzić środki pomocnicze do wspinania się i uchwyty pod kątem 

należytego osadzenia.
• Sprawdzić szyby kabiny pod kątem pęknięć i uszkodzeń spowodo-

wanych kamieniami.
• Sprawdzić stan oświetlenia i reflektorów roboczych.
• Sprawdzić opony pod kątem obecności ostrych przedmiotów i 

uszkodzeń.
• Sprawdzić stan wszystkich tabliczek ostrzegawczych i informacyjnych.
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Konserwacja 7

7.6 Smarowanie

Przygotowanie do smarowania
• Pojazd odstawić na wytrzymałym, równym i suchym podłożu.
• Pojazd zabezpieczyć hamulcem postojowym i klinami pod kołami.
• Pomost podnośnika tak opuścić, aż wszystkie punkty smarowania 

będą dostępne z podłoża.
• Wyłączyć silnik i wyjąć kluczyk ze stacyjki.
• Uruchomić odłącznik akumulatora i wyciągnąć go.

Informacja
Punkty smarowania smarować co 20 godzin pracy wodoodpornym 
smarem uniwersalnym. Pozostałe elementy ruchome, jak dźwignia 
hamulca postojowego, pedały (bez gniazd smarowych), cięgna Bowdena 
itp., smarować przy użyciu olejarki ręcznej.

► – patrz "Smary i materiały robocze" na stronie 7-14.

► – patrz "Plan smarowania" na stronie 7-12.

Konserwacja
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Konserwacja
7.7 Instalacja paliwowa

Wskazówki co do instalacji paliwowej

OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo poparzenia się podczas niewielkich wybuchów!

Paliwo wydziela łatwopalną mieszaninę paliwa i powietrza, która może 
prowadzić do małych wybuchów (wyfuknięcia).

► Nie palić i nie używać otwartego światła i ognia.

► Nie dolewać benzyny do oleju napędowego.

ZACHOWAĆ OSTROŻNOŚĆ
Niebezpieczeństwo skaleczenia o gorące i ruchome części silnika!

Gorące i ruchome części silnika mogą spowodować obrażenia ciała.

► Nie otwierać maski silnika, gdy silnik pracuje.

► Ochłodzić silnik.

► Korzystać ze środków ochrony osobistej.

WSKAZÓWKA
Niskiej jakości olej napędowy może uszkodzić pojazd.

► Konserwację instalacji paliwowej wykonywać z zachowaniem terminów 
podanych w niniejszej instrukcji.

► Stosować tylko czysty olej napędowy wysokiej jakości o niskiej 
zawartości siarki (zawartość siarki poniżej 0,0015% = 15 mg/kg). Nie 
stosować oleju opałowego.

► Nie dolewać benzyny.

► Po zakończeniu prac w obrębie instalacji paliwowej, oczyścić silnik i 
łożyska silnika z ewentualnego paliwa.

► W przewodzie wlewu oleju napędowego stosować filtr drobny.

Środowisko
Unikać szkód środowiska naturalnego!

► Rozlane paliwo zebrać za pomocą środka wiążącego.

► Paliwo wzgl. środek wiążący utylizować ekologicznie, oddzielnie od 
innych odpadów.
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Konserwacja 7
Instalacja paliwowa

OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo skaleczenia na skutek ciśnienia!

Paliwo wytryskające pod wysokim ciśnieniem może powodować 
skaleczenia skóry i oczu.

Przewody paliwowe między pompą tłoczącą paliwa a głowicą cylindrową 
znajdują się pod wysokim ciśnieniem. W przewodach utrzymuje się ciągle 
bardzo wysokie ciśnienie – nawet gdy silnik jest wyłączony.

► Nie otwierać przewodów paliwowych wysokiego ciśnienia.

Informacja
Paliwo ze zbiornika paliwa przepływa przez filtr z oddzielaczem wody i jest 
przetłaczane przez filtr bezpieczeństwa do wtryskiwacza. Filtr i pompa 
tłocząca znajdują się w komorze silnika. Można się do nich dostać przez 
otwarcie osłony silnika.
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7 Konserwacja
Tankowanie oleju napędowego 

ZACHOWAĆ OSTROŻNOŚĆ
Olej napędowy stanowi zagrożenie dla zdrowia!

Olej napędowy i opary oleju są szkodliwe dla zdrowia!

► Uważać, aby nie doszło do kontaktu ze skórą, oczami i ustami.

► Jeśli dojdzie do wypadku z olejem napędowym, natychmiast 
skontaktować się z lekarzem.

► Korzystać ze środków ochrony osobistej.

ZACHOWAĆ OSTROŻNOŚĆ
Niebezpieczeństwo pożaru podczas zastosowania oleju 
napędowego!

Olej napędowy wydziela opary łatwopalne.

► Nie palić, nie używać ognia i otwartego światła.

► Dodawanie benzyny jest zabronione.

Środowisko
Olej napędowy jest szkodliwy dla środowiska

► Nie dopuścić do przedostania się oleju do środowiska.

► Wyciekający lub rozlany olej napędowy natychmiast usunąć za 
pomocą środka wiążącego.

► Paliwo wzgl. środek wiążący utylizować ekologicznie, oddzielnie od 
innych odpadów.

► Jeśli do środowiska przedostanie się większa ilość oleju napędowego, 
zawiadomić odpowiednie organy (urząd ds. ochrony środowiska, straż 
pożarna itp.)

Króciec wlewowy w obrębie pojazdu znajduje się w pozycji D.

1. Pomost podnośnika opuścić na podłoże.
2. Wyłączyć silnik.
3. Otworzyć maskę silnika.
4. Odkręcić korek wlewu paliwa.
5. Zatankować.
6. Po zatankowaniu króciec wlewowy starannie zamknąć.

Rys. 154
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Konserwacja 7
Konserwacja oddzielacza wody

ZACHOWAĆ OSTROŻNOŚĆ
Niebezpieczeństwo skaleczenia o gorące i ruchome części silnika!

Gorące i ruchome części silnika mogą spowodować obrażenia ciała.

► Nie otwierać maski silnika, gdy silnik pracuje.

► Ochłodzić silnik.

► Korzystać ze środków ochrony osobistej.

Informacja
Oddzielacz wody znajduje się z prawej strony pojazdu.

Przygotowanie

1. Pojazd odstawić na wytrzymałym, równym i suchym podłożu.
2. Uruchomić hamulec postojowy.
3. Pomost podnośnika opuścić na podłoże.
4. Wyłączyć silnik.
5. Otworzyć maskę silnika.

Spuścić wodę.

1. Postawić zbiornik pod oddzielacz wody W.
2. Odkręcić śrubę spustową filtra.

➥ Zgromadzona woda spływa.
3. Śrubę spustową ponownie dokręcić.
4. Odpowietrzyć układ paliwowy.

Odpowietrzanie układu paliwowego
1. Napełnić zbiornik paliwa.
2. Kluczyk w stacyjce umieścić w położeniu I, tak aby elektryczna pompa 

paliwowa zaczęła pracować.
3. Zaczekać jedną minutę.

- System odpowietrzy się automatycznie.
➥ Silnik jest gotowy do rozruchu!

W

Rys. 156

Rys. 157

W

W

Silnik Perkins

Silnik Deutz
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7 Konserwacja

Konserwacja
7.8 System smarowania silnika

Wskazówki co do kontroli poziomu oleju silnikowego

ZACHOWAĆ OSTROŻNOŚĆ
Niebezpieczeństwo skaleczenia o gorące i ruchome części silnika!

Gorące i ruchome części silnika mogą spowodować obrażenia ciała.

► Nie otwierać maski silnika, gdy silnik pracuje.

► Ochłodzić silnik.

► Korzystać ze środków ochrony osobistej.

WSKAZÓWKA
Niebezpieczeństwo usterek technicznych

► Przed zamknięciem maski silnika usunąć wszystkie narzędzia i 
przedmioty z silnika.

► Konserwację silnika wykonywać z zachowaniem terminów przeglądów 
podanych w niniejszej instrukcji; szczególną uwagę należy zwrócić na 
instrukcję eksploatacji silnika.

Kontrola poziomu oleju silnikowego

WSKAZÓWKA
Niewłaściwy poziom oleju może spowodować uszkodzenie silnika.

► Poziom oleju nie może znaleźć się poniżej oznaczenia „MIN“ na pręcie 
wskaźnika poziomu oleju.

► Poziom oleju nie może znaleźć się powyżej oznaczenia „MAX“ na 
pręcie wskaźnika poziomu oleju.

Przygotowanie

1. Pojazd odstawić na wytrzymałym, równym i suchym podłożu.
2. Uruchomić hamulec postojowy.
3. Pomost podnośnika opuścić na podłoże.
4. Wyłączyć silnik.
5. Zaczekać jedną minutę.
6. Otworzyć maskę silnika.
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Konserwacja 7
Kontrola poziomu oleju silnikowego w silniku Perkins

Informacja
Silnik Perkins: pręt wskaźnika poziomu oleju silnikowego i króciec 
wlewowy oleju znajdują się z lewej strony pojazdu.

1. Otworzyć uchwyt akumulatora.
- Patrz na stronie 7-18 "Otwieranie uchwytu akumulatora (w silniku 

Perkins)".
2. Wyjąć pręt M.
3. Pręt wytrzeć czystą i bezwłóknową szmatką.
4. Pręt ponownie włożyć.
5. Ponownie wyjąć pręt.
6. Sprawdzić poziom oleju silnikowego.

➥ Poziom oleju musi się znajdować między oznaczeniami „MIN“ i 
„MAX“.

7. Pręt ponownie włożyć.

M

Rys. 159
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MAX

MIN

Silnik Perkins
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7 Konserwacja
Kontrola poziomu oleju silnikowego w silniku Deutz

Informacja
Silnik Deutz: pręt wskaźnika poziomu oleju silnikowego i króciec wlewowy 
oleju znajdują się z prawej strony pojazdu.

Informacja
Silnik Perkins: pręt wskaźnika poziomu oleju silnikowego i króciec 
wlewowy oleju znajdują się z lewej strony pojazdu.

1. Wyjąć pręt M.
2. Pręt wytrzeć czystą i bezwłóknową szmatką.
3. Pręt ponownie włożyć.
4. Ponownie wyjąć pręt.
5. Sprawdzić poziom oleju silnikowego.

➥ Poziom oleju musi się znajdować między oznaczeniami „MIN“ i 
„MAX“.

6. Pręt ponownie włożyć.

Rys. 160

M

Silnik Deutz

M

MAX

MIN
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Konserwacja 7
Dolać olej silnikowy

WSKAZÓWKA
Niebezpieczeństwo usterek technicznych.

Nieprawidłowy olej silnikowy może spowodować uszkodzenie silnika. Do 
każdego silnika należy stosować właściwy olej.

► Gatunek oleju silnikowego – patrz "Smary i materiały robocze" na 
stronie 7-14.

► Podczas wlewania używać lejka z przedłużaczem przewodu giętkiego.

Jeśli poziom oleju znajduje się poniżej oznaczenia „MAX“, dolać olej 
silnikowy.

1. Otworzyć króciec wlewowy oleju silnikowego E.
2. Dolać olej.
3. Sprawdzić poziom oleju silnikowego.

- Jeśli zachodzi taka potrzeba, wlewać olej silnikowy aż do osiągnięcia 
oznaczenia „MAX“.

4. Zamknąć króciec wlewowy oleju silnikowego.

E

E

Rys. 161
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Konserwacja
7.9 System chłodzenia

Wskazówki co do systemu chłodzenia

ZACHOWAĆ OSTROŻNOŚĆ
Niebezpieczeństwo skaleczenia o gorące i ruchome części silnika!

Gorące i ruchome części silnika mogą spowodować obrażenia ciała.

► Nie otwierać maski silnika, gdy silnik pracuje.

► Ochłodzić silnik.

► Korzystać ze środków ochrony osobistej.

Chłodnica kombinowana znajduje się pod maską silnika. Składa się ona 
z kilku części. Jedna część chłodzi olej hydrauliczny, jedna część jest 
przeznaczona do chłodzenia silnika, kolejna część chłodzi powietrze 
w komorze spalania silnika, jeśli jest on wyposażony w turbosprężarkę.

Jeśli temperatura pojazdu, w przypadku dłuższej pracy lub wysokiej 
temperatury zewnętrznej, będzie za wysoka, sprawdzić następujące 
punkty:

• Czy w chłodnicy znajduje się wystarczająca ilość chłodziwa i czy 
stosuje się odpowiednią mieszankę chłodziwa?

• Czy pasek klinowy wentylatora jest napięty i w dobrym stanie?
• Czy chłodnice są w każdym miejscu drożne i czyste?
• Czy zamontowano wszystkie uszczelnienia w obszarze chłodnicy? 

Wokół chłodnicy nie może cyrkulować i być ponownie zasysane ciepłe 
powietrze!

Wskazówki co do chłodziwa

ZACHOWAĆ OSTROŻNOŚĆ
Niebezpieczeństwo poparzenia o gorące chłodziwo

Gorące chłodziwo może poparzyć skórę!

► Nigdy nie otwierać systemu chłodzenia przy gorącym silniku lub gdy 
system znajduje się pod ciśnieniem.

► Ochłodzić silnik.

► Korzystać ze środków ochrony osobistej.

WSKAZÓWKA
Niebezpieczeństwo usterek technicznych

► Chłodziwo musi się składać w takich samych proporcjach z wody i 
środka ochrony przed zamarzaniem! Zalecana mieszanka gwarantuje 
optymalne działanie chłodzenia i ochrony antykorozyjnej.

► Chłodziwa nie wlewać zbyt szybko podczas napełniania całego 
systemu chłodziwa (np. przy wymianie chłodziwa). Wlewać maks. 5 l/
min. Zbyt szybkie napełnianie układu chłodzenia płynem może być 
przyczyną tworzenia się pęcherzyków powietrza i prowadzić do 
przegrzania silnika.

Rys. 162
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Konserwacja 7
Środowisko
Zagrożenie uszkodzenia środowiska.

► Nie dopuścić do przedostania się środka ochrony przed zamarzaniem i 
chłodziwa do środowiska.

► Zebrać środek ochrony przed zamarzaniem i chłodziwo i poddać 
ekologicznej utylizacji.

Informacja
Mieszanka wody i chłodziwa musi być stosowana odpowiednio do 
panujących warunków i miejsca zastosowania.

► – patrz "Smary i materiały robocze" na stronie 7-14

► – patrz "Chłodziwo" na stronie 9-13.

Kontrola/ uzupełnianie poziomu płynu chłodzącego
Poziom chłodziwa kontrolować w regularnych odstępach czasu. 
Oznaczenia „MAX“ i „MIN“ są umieszczone na zbiorniku B.

Zwracać uwagę, aby chłodziwo było zmieszane ze środkiem ochrony 
przed zamarzaniem w odpowiedniej proporcji, także w lecie, bowiem 
środek ochrony przed zamarzaniem chroni także przed korozją 
wewnętrzną silnika i chłodnicy.

Przygotowanie

1. Pojazd odstawić na wytrzymałym, równym i suchym podłożu.
2. Uruchomić hamulec postojowy.
3. Pomost podnośnika opuścić na podłoże.
4. Wyłączyć silnik.
5. Zaczekać jedną minutę.
6. Otworzyć maskę silnika.

Kontrola poziomu chłodziwa

➥ Poziom chłodziwa musi się znajdować między oznaczeniami „MIN“ 
i „MAX“.

Dolewanie chłodziwa

Jeśli poziom chłodziwa znajduje się pod oznaczeniem „MIN“, dolać 
chłodziwo:

1. Otworzyć króciec wlewowy chłodziwa E.
2. Dolać chłodziwo.
3. Sprawdzić poziom chłodziwa.

- Jeśli zachodzi taka potrzeba, wlewać chłodziwo aż do osiągnięcia 
oznaczenia „MAX“.

4. Zamknąć króciec wlewowy chłodziwa.

Rys. 163
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7 Konserwacja
Kontrola mieszanki środka ochrony przed zamarzaniem
Środek przeciw zamarzaniu zapobiega zamarzaniu płynu chłodzącego 
przy temperaturach ujemnych i chroni kadłub silnika oraz chłodnicę przed 
wewnętrzną korozją. W normalnych warunkach pracy koncentracja 
środka musi zapewniać ochronę od - 20°C (- 4°F) do - 30°C (- 22 °F). 
Koncentrację środka można zmierzyć za pomocą testera temperatury 
zamarzania.

Czyszczenie systemu chłodzenia

WSKAZÓWKA
Niebezpieczeństwo usterek technicznych

► Częstotliwość kontrolowania i czyszczenia chłodnic zależy od stężenia 
pyłu w powietrzu.

► Przed czyszczeniem zatkać otwór zasysający filtra powietrza.

► Podczas czyszczenia chłodnicy nie uszkodzić płytek.

► Wygięte płytki ostrożnie wyprostować.

Środowisko
Zagrożenie dla środowiska

► Mycie pojazdów może się odbywać w miejscu, gdzie powstające ścieki 
są gromadzone w sposób nieszkodliwy dla środowiska.

► Zebrać zanieczyszczoną wodę i poddać ekologicznej utylizacji.

Zabrudzone chłodnice czyścić powietrzem sprężonym. Do czyszczenia 
mocno zabrudzonej chłodnicy można użyć także wody pod niskim 
ciśnieniem.

• Wyczyścić chłodnicę silnika.
• Wyczyścić chłodnicę oleju hydraulicznego.
• Prądnicę czyścić tylko powietrzem sprężonym.

Rys. 164

Rys. 165
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Konserwacja 7
Czyszczenie systemu chłodzenia (jeśli stosuje się klimatyzator - 
opcja)

WSKAZÓWKA
Jeśli stosuje się klimatyzator (opc.), przegrzanie silnika może 
spowodować uszkodzenia.

► Jeśli pojazd jest wyposażony w klimatyzator, podczas czyszczenia 
chłodnicy i kondensatora klimatyzatora, usunąć kondensator.

► Z kondensatorem należy obchodzić się ostrożnie. Płytki kondensatora 
są bardzo delikatne i mogą łatwo ulec uszkodzeniu.

Przygotowanie

1. Pojazd odstawić na wytrzymałym, równym i suchym podłożu.
2. Uruchomić hamulec postojowy.
3. Pomost podnośnika opuścić na podłoże.
4. Wyłączyć silnik.
5. Zaczekać jedną minutę.
6. Otworzyć maskę silnika.

Wymontować kondensator klimatyzatora

1. Odkręcić śrubę 1 (rozwartość klucza 17 mm).
2. Przekręcić uchwyt 2.
3. Kondensator K przechylić do przodu.

➥ Wyczyścić chłodnicę i kondensator.

Zamontować kondensator klimatyzatora

1. Kondensator przechylić do tyłu.
2. Uchwyt 2 obrócić z powrotem.
3. Dokręcić śrubę 1 (rozwartość klucza 13 mm).
4. Zamknąć maskę silnika.

➥ Pojazd znajduje się w stanie gotowości do pracy.

Rys. 166
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Konserwacja
7.10 Filtr powietrza

Wskazówki co do systemu filtra powietrza silnikowego

ZACHOWAĆ OSTROŻNOŚĆ
Niebezpieczeństwo skaleczenia o gorące i ruchome części silnika!

Gorące i ruchome części silnika mogą spowodować obrażenia ciała.

► Nie otwierać maski silnika, gdy silnik pracuje.

► Ochłodzić silnik.

► Korzystać ze środków ochrony osobistej.

WSKAZÓWKA
Zanieczyszczona instalacja zasysania powietrza może uszkodzić silnik. 
Zasysanie przez silnik zanieczyszczonego powietrza może prowadzić do 
uszkodzenia silnika.

► Konserwację filtra powietrza wykonywać z zachowaniem terminów 
podanych w niniejszej instrukcji.

► Wyłączyć silnik po wymontowaniu części instalacji zasysania 
powietrza.

► Natychmiast wymieniać uszkodzone filtry powietrza.

Pojazd jest wyposażony w filtr powietrza silnikowego do filtrowania 
powietrza zasysanego przez silnik. Filtr powietrza silnikowego składa się z 
głównego filtra powietrza silnikowego i filtra bezpieczeństwa. Filtr 
powietrza silnikowego jest dostępny po otwarciu maski silnika.

Środowisko
Unikać szkód środowiska naturalnego.

Główny filtr powietrza silnikowego należy wymieniać we właściwym 
czasie. Przy zbyt dużym zabrudzeniu wzrastają wartości emisji spalin 
silnika.

Informacja
Filtr powietrza silnikowego znajduje się z prawej strony pojazdu.

Rys. 167
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Zawór antypyłowy filtra powietrza silnikowego
Skontrolować szczelinę wylotową zaworu antypyłowego filtra powietrza 
silnikowego pod kątem zanieczyszczeń. Usunąć zgromadzony pył przez 
ściśnięcie zaworu.

Filtr powietrza silnikowego

Kontrola, czyszczenie i wymiana głównego filtra powietrza silni-
kowego

WSKAZÓWKA
Zabrudzony filtr powietrza silnikowego może powodować uszkodzenia.

► Czyszczenie lub wymianę filtra powietrza silnikowego wykonywać 
z zachowaniem terminów przeglądów podanych w niniejszej instrukcji 
lub gdy między terminami konserwacji na wyświetlaczu 122 pokaże się 
odpowiedni symbol .

Przygotowanie

1. Pojazd odstawić na wytrzymałym, równym i suchym podłożu.
2. Uruchomić hamulec postojowy.
3. Pomost podnośnika opuścić na podłoże.
4. Wyłączyć silnik.
5. Zaczekać jedną minutę.
6. Otworzyć maskę silnika.

Rys. 168

Rys. 169
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7 Konserwacja
Demontaż filtra powietrza silnikowego

1. Odkręcić zabezpieczenie pokrywy.
➥ Zdjąć pokrywę.

2. Wyjąć główny filtr powietrza silnikowego H.
Filtr bezpieczeństwa S pozostawić w stanie zamontowanym.

3. Sprawdzić przewód ssący między filtrem powietrza silnikowego a 
silnikiem.
- Sprawdzić pod kątem szczelności
- Sprawdzić pod kątem należytego osadzenia

4. Oczyścić główny filtr powietrza silnikowego H od wewnątrz na 
zewnątrz (lekko opukać i przedmuchać sprężonym powietrzem).

5. Wymienić filtr główny H, jeśli jest zbyt mocno zabrudzony.

Informacja
Po wyczyszczeniu głównego filtra powietrza silnikowego H symbol  
zniknie z wyświetlacza przy włączonym silniku. Jeśli tak się nie stanie, filtr 
główny należy wymienić.

Po zamontowaniu nowego głównego filtra powietrza silnikowego H 
symbol  zniknie w wyświetlacza przy włączonym silniku. Jeśli tak się 
nie stanie, należy wymienić filtr bezpieczeństwa S.

Montaż filtra powietrza silnikowego

Montaż nowego lub oczyszczonego filtra powietrza silnikowego przebiega 
w odwrotnej kolejności.

Kontrola / wymiana filtra powietrza silnikowego (filtr bezpieczeń-
stwa)

WSKAZÓWKA
Zabrudzony filtr powietrza silnikowego może powodować uszkodzenia.

► Filtr bezpieczeństwa wymieniać, jeśli zachodzi taka potrzeba, 
najpóźniej jednak po piątym czyszczeniu głównego filtra powietrza 
silnikowego!

Jeśli podczas konserwacji filtra powietrza silnikowego zaobserwuje się 
nieprawidłowości lub uszkodzenie głównego filtra powietrza silnikowego, 
należy wymienić filtr bezpieczeństwa.

1. Odkręcić zabezpieczenie pokrywy.
➥ Zdjąć pokrywę.

2. Wyjąć główny filtr powietrza silnikowego.
➥ Filtr bezpieczeństwa stanie się widoczny.

3. Wyjąć filtr bezpieczeństwa.
4. Włożyć nowy filtr.

Montaż filtra powietrza silnikowego odbywa się w odwrotnej kolejności.

Rys. 170
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Konserwacja
7.11 Pasek klinowy / pasek zębaty

Kontrola napięcia paska klinowego i napinanie paska

ZACHOWAĆ OSTROŻNOŚĆ
Niebezpieczeństwo skaleczenia o gorące i ruchome części silnika!

Gorące i ruchome części silnika mogą spowodować obrażenia ciała.

► Nie otwierać maski silnika, gdy silnik pracuje.

► Ochłodzić silnik.

► Korzystać ze środków ochrony osobistej.

WSKAZÓWKA
Niebezpieczeństwo usterek technicznych

Porysowane i rozciągnięte paski powodują uszkodzenie silnika!

► Konserwację paska klinowego wykonywać z zachowaniem terminów 
podanych w niniejszej instrukcji.

► Przestrzegać wskazań instrukcji eksploatacji silnika!

► Wymianę paska klinowego zlecać tylko autoryzowanym warsztatom!

Przygotowanie

1. Pojazd odstawić na wytrzymałym, równym i suchym podłożu.
2. Uruchomić hamulec postojowy.
3. Pomost podnośnika opuścić na podłoże.
4. Wyłączyć silnik.
5. Zaczekać jedną minutę.
6. Otworzyć maskę silnika.

Rys. 171 
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7 Konserwacja
Kontrola napięcia paska klinowego

Naciskiem palca sprawdzić, czy pasek klinowy nie ma między tarczami 
większego luzu niż mniej więcej 10 mm (0.4 in).

Naprężanie paska klinowego

1. Odkręcić śrubę mocującą 2 prądnicy i śrubę nastawczą 1.
2. Prądnicę przesuwać odpowiednim narzędziem, aż pasek osiągnie 

prawidłowe napięcie.
3. Prądnicę przytrzymać w tym położeniu. Przytrzymać prądnicę w tym 

położeniu i dokręcić śruby 1 i 2.

ok. 10 mm 
(0.4 in)

Rys. 172 

Rys. 173 

1

2
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Konserwacja
7.12 Instalacja hydrauliczna

Wskazówki co do systemu hydraulicznego

ZACHOWAĆ OSTROŻNOŚĆ
Niebezpieczeństwo poparzenia gorącym olejem hydraulicznym!

Gorący olej hydrauliczny może poparzyć skórę.

► Wypuścić ciśnienie resztkowe z systemu hydraulicznego.

► Ochłodzić silnik.

► Korzystać ze środków ochrony osobistej.

WSKAZÓWKA
Niebezpieczeństwo usterek technicznych.

► Konserwację systemu hydraulicznego wykonywać z zachowaniem 
terminów podanych w niniejszej instrukcji.

► Podczas prac konserwacyjnych przy systemie hydraulicznym zwracać 
szczególną uwagę na czystość.
Zanieczyszczenia lub woda w systemie może doprowadzić do 
przedwczesnego zużycia lub awarii całego systemu hydraulicznego.

Chłodnica oleju hydraulicznego

Chłodnica oleju hydraulicznego znajduje się w wielofunkcyjnej chłodnicy. 
Chłodnica jest zamontowana pod maską silnika.

Jedna część chłodzi olej hydrauliczny, jedna część jest przeznaczona do 
chłodzenia silnika, kolejna część chłodzi powietrze w komorze spalania 
silnika, jeśli jest on wyposażony w turbosprężarkę. Jeśli temperatura 
instalacji hydraulicznej, w przypadku dłuższej pracy lub wysokiej 
temperatury zewnętrznej, będzie za wysoka, sprawdzić stan i napięcie 
paska klinowego. Upewnić się, że chłodnica jest w pełni drożna.

Opcjonalnie pojazd można wyposażyć w dodatkową chłodnicę oleju 
hydraulicznego. Dodatkowa chłodnica oleju hydraulicznego znajduje się 
na wózku przednim pojazdu. Przy temperaturze oleju hydraulicznego 
55°C (131°F) dojdzie do włączenia wentylatora elektrycznego.

Rys. 174
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7 Konserwacja
Filtr napowietrzania/otwór wlewowy oleju hydraulicznego

Filtr wentylacyjny B znajduje się przy zbiorniku oleju hydraulicznego. 
Gwarantuje on doprowadzanie powietrza do zbiornika oleju 
hydraulicznego i odpowietrzanie go przy wahającym się poziomie oleju 
hydraulicznego. Filtr wentylacyjny zawiera element filtra, który zapobiega 
przedostawaniu się pyłu i zanieczyszczeń oraz wypryskiwaniu oleju. W 
filtrze wentylacyjnym znajduje się zawór utrzymujący ciśnienie w zbiorniku 
na poziomie ok. 0,5 bar. Ciśnienie to zmniejsza się z chwilą otwarcia 
króćca wlewu oleju hydraulicznego.

Informacja
Filtr wentylacyjny wymienić po 1000 godzin pracy!

W dolnej części filtra wentylacyjnego znajduje się pręt wskaźnika poziomu 
oleju hydraulicznego.

Wskazówki co do oleju hydraulicznego

WSKAZÓWKA
Nieprawidłowy poziom oleju hydraulicznego może spowodować 
uszkodzenie instalacji hydraulicznej.

► Poziom oleju hydraulicznego nie może spaść poniżej oznaczenia 
"MIN" na pręcie wskaźnika poziomu oleju.

► Podczas wlewania oleju poziom na pręcie wskaźnika nie może 
przekroczyć oznaczenia „MAX“.

► Regularnie kontrolować poziom oleju hydraulicznego.

► Nie korzystać z pojazdu, jeśli poziom oleju hydraulicznego jest 
nieprawidłowy.

Nieprawidłowy lub zanieczyszczony olej może spowodować uszkodzenie 
instalacji hydraulicznej.

► Stosować olej hydrauliczny zgodnie z Smary i materiały robocze na 
stronie 7-14.

► Mętny olej oznacza obecność wody lub powietrza w układzie, co w 
konsekwencji może prowadzić do uszkodzenia pompy oleju 
hydraulicznego. Usterkę usunąć w autoryzowanym warsztacie. Nie 
używać pojazdu przed usunięciem usterki.

Rys. 175

B

B

7-40 BA WL44 / WL54 *  05/2017* RL50-60LP_7-12_Hydrauliksystem_pl.fm * [pl]



Konserwacja 7
Kontrola poziomu oleju hydraulicznego
Zbiornik oleju hydraulicznego znajduje się po prawej stronie wózka 
tylnego i jest dostępny po otwarciu maski.

Przygotowanie

1. Pojazd odstawić na wytrzymałym, równym i suchym podłożu.
2. Uruchomić hamulec postojowy.
3. Pomost podnośnika opuścić na podłoże.
4. Wyłączyć silnik.
5. Zaczekać jedną minutę.
6. Otworzyć maskę silnika.

Kontrola poziomu oleju hydraulicznego

1. Odkręcić filtr wentylacyjny B.
➥ Ciśnienie w zbiorniku zmniejszy się.

2. Wyciągnąć pręt wskaźnika poziomu oleju hydraulicznego. 
- Pręt K znajduje się w dolnej części filtra wentylacyjnego.

3. Pręt wskaźnika poziomu oleju wytrzeć czystą i bezwłóknową szmatką.
4. Włożyć pręt w otwór zbiornika oleju hydraulicznego.

- Nie wkręcać filtra wentylacyjnego!
5. Wyciągnąć pręt wskaźnika poziomu oleju hydraulicznego.
6. Sprawdzić poziom oleju hydraulicznego.

➥ Poziom oleju hydraulicznego musi się znajdować między 
oznaczeniami „MIN“ i „MAX“.

7. Pręt wskaźnika poziomu oleju ponownie włożyć i dokręcić filtr 
wentylacyjny.

Dolewanie oleju hydraulicznego

WSKAZÓWKA
Niebezpieczeństwo usterek technicznych.

► Stosować odpowiedni gatunek oleju - patrz rozdział Smary i materiały 
robocze na stronie 7-14.

► Ostrożnie otworzyć króciec wlewu oleju hydraulicznego, tak aby 
ciśnienie w zbiorniku mogło się obniżyć.

Jeśli poziom oleju znajduje się poniżej oznaczenia „MAX“, dolać olej 
hydrauliczny.

1. Odkręcić filtr wentylacyjny.
➥ Ciśnienie resztkowe uwalnia się ze zbiornika.

2. Dolać olej hydrauliczny.
3. Sprawdzić poziom oleju hydraulicznego.

➥ Poziom oleju hydraulicznego musi się znajdować między 
oznaczeniami „MIN“ i „MAX“.

4. Wkręcić filtr wentylacyjny.

Rys. 176 
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7 Konserwacja
Odpowietrzanie systemu hydraulicznego

OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo skaleczenia podczas niekontrolowanych ruchów 
pomostu podnośnika!

Pęcherzyki powietrza w systemie hydraulicznym mogą powodować 
niekontrolowane ruchy pomostu podnośnika pod wpływem spadku 
ciśnienia.

► Po każdej wymianie oleju hydraulicznego, podczas awarii instalacji 
hydraulicznej, a także po naprawach lub dłuższych przestojach należy 
odpowietrzyć system hydrauliczny.

► Odpowietrzanie przeprowadzać po zajęciu miejsca na siedzeniu 
operatora.

► Zwracać uwagę, aby w strefie zagrożenia wokół pojazdu nie 
znajdowały się żadne osoby.

1. Sprawdzić poziom oleju hydraulicznego w zbiorniku.
- W razie potrzeby dolewać olej hydrauliczny, aż poziom oleju znajdzie 

się między oznaczeniami „Min“ i „Max“ na pręcie wskaźnika.
2. Włączyć silnik.

- Pojazd pozostawić na kilka minut na biegu jałowym.
3. Wsunąć i wysunąć kilka razy tłoczyska wszystkich cylindrów 

hydraulicznych.
4. Kierownicę obracać do oporu w obie strony, aż układ kierowniczy 

zacznie pracować sprawnie i cicho.
5. Sprawdzić poziom oleju hydraulicznego w zbiorniku.

- W razie potrzeby ponownie dolewać olej hydrauliczny, aż poziom 
oleju znajdzie się między oznaczeniami „Min“ i „Max“ na pręcie 
wskaźnika.
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Konserwacja
7.13 Instalacja elektryczna

Wskazówki co do instalacji elektrycznej

WSKAZÓWKA
Zwarcie może spowodować uszkodzenie instalacji elektrycznej.

► Przed pracami w obrębie instalacji elektrycznej bezwzględnie odłączyć 
akumulator na wypadek kontaktu narzędzi, części zamiennych itp. z 
podzespołami elektrycznymi lub zestykami.

► Bardzo delikatnych podzespołów nie czyścić myjką 
wysokociśnieniową.

► Nie dotykać rękami żarówek i reflektorów.

Informacja
Usuwanie awarii instalacji elektrycznej jest zastrzeżone dla 
przeszkolonego personelu!

Bezpieczniki
Bezpieczniki główne

Pod maską silnika znajdują się różne bezpieczniki główne (Rys. 177). 
Bezpieczniki są dostępne po otwarciu maski silnika. Przepalenie jednego 
z bezpieczników wskazuje na poważniejsze uszkodzenie instalacji 
elektrycznej. W takiej sytuacji należy skontaktować się z autoryzowanym 
warsztatem!

Bezpieczniki

Obwody elektryczne chronione są bezpiecznikami o różnej mocy. 
Bezpieczniki są umieszczone w różnych skrzynkach w kabinie operatora i 
pod maską silnika.

Układ bezpieczników zamieszczono w rozdziale Układ bezpieczników na 
stronie 9-8.

Rys. 177
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7 Konserwacja
Wskazówki co do akumulatora

OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo skaleczenia podczas zastosowania 
uszkodzonych akumulatorów

Akumulatory wydzielają gazy, które mogą prowadzić do małych 
wybuchów (wyfuknięcia).

► Nie palić i nie używać otwartego światła i ognia.

► Nie odkładać narzędzi na akumulatorze.

OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo skaleczenia podczas zastosowania substancji 
chemicznych!

Elektrolit w przypadku kontaktu ze skórą może prowadzić do poważnych 
poparzeń.

► Uważać, aby nie doszło do kontaktu elektrolitu ze skórą, oczami i 
ustami.

► W razie kontaktu z elektrolitem zanieczyszczone miejsca natychmiast 
przepłukać dużą ilością czystej wody i skontaktować się z lekarzem.

► Korzystać ze środków ochrony osobistej.

Akumulator

Napięcie znamionowe akumulatora wynosi 12 V, natomiast pojemność 
95 Ah. Akumulator znajduje się po lewej stronie pojazdu na wózku tylnym 
i jest dostępny po otwarciu maski silnika.

Demontaż akumulatora

ZACHOWAĆ OSTROŻNOŚĆ
Niebezpieczeństwo skaleczenia o gorące i ruchome części silnika!

Gorące i ruchome części silnika mogą spowodować obrażenia ciała.

► Nie otwierać maski silnika, gdy silnik pracuje.

► Ochłodzić silnik.

► Korzystać ze środków ochrony osobistej.

WSKAZÓWKA
Nieprawidłowa kolejność podczas odłączania zacisków akumulatora 
może spowodować zwarcie.

► Odłączanie: najpierw biegun ujemny, następnie zaś dodatni.

► Podłączanie: najpierw biegun dodatni, następnie zaś ujemny.

Rys. 178
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Przygotowanie:

1. Pojazd odstawić na wytrzymałym, równym i suchym podłożu.
2. Uruchomić hamulec postojowy.
3. Pomost podnośnika opuścić na podłoże.
4. Wyłączyć silnik.
5. Wszystkie dźwignie sterujące i łączniki przechylne umieścić w pozycji 

wyjściowej.
6. Wyłączyć wszystkie urządzenia elektryczne i wyjąć kluczyk ze stacyjki.

Sposób postępowania:

1. Otworzyć maskę silnika.
2. Wyłączyć odłącznik akumulatora i wyciągnąć go.
3. Odkręcić przewód od bieguna ujemnego (poz. -).
4. Odkręcić przewód od bieguna dodatniego (poz. +).
5. Odkręcić zamocowanie akumulatora.
6. Wyjąć akumulator.

Informacja
Montaż akumulatora odbywa się w odwrotnej kolejności.

Środowisko
Unikać szkód środowiska naturalnego.

► Zużyte akumulatory utylizować ekologicznie, oddzielnie od innych 
odpadów.

Konserwacja akumulatora
Stosować się do instrukcji eksploatacji akumulatora. Instrukcja jest 
umieszczona z boku akumulatora 1.

• Końcówki biegunowe akumulatora i zaciski przewodu instalacyjnego 
utrzymywać w czystości i smarować smarem antykorozyjnym.

• Zwracać uwagę, aby osłona bieguna dodatniego 2 była zawsze 
założona.

• Stosować się do wskazania kontrolnego akumulatora. Wskazanie 
znajduje się w pozycji 3.
- Zielone = stan naładowania akumulatora jest prawidłowy.
- Czarne = naładować akumulator.
- Białe = akumulator wymienić na nowy.

Rys. 179
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7 Konserwacja
 Pomoc rozruchowa i rozruch z zewnętrznego źródła zasilania

OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo skaleczenia podczas zastosowania 
uszkodzonych akumulatorów

Akumulatory wydzielają gazy, które mogą prowadzić do małych 
wybuchów (wyfuknięcia).

► Nie palić i nie używać otwartego światła i ognia.

► Nie odkładać narzędzi na akumulatorze.

WSKAZÓWKA
Niebezpieczeństwo zwarcia podczas stosowania urządzenia 
wspomagającego rozruch.

► Upewnić się, że pojazd zasilający nie dotyka zasilanego pojazdu.

► Nie używać urządzenia wspomagającego rozruch, gdy akumulator jest 
uszkodzony lub zamarznięty.

► Nie podłączać dwóch akumulatorów szeregowo.

► Stosować wyłącznie akumulatory wspomagające rozruch o 
identycznym napięciu.

► Stosować tylko sprawdzone kable rozruchowe z izolowanymi 
kleszczami i wystarczającym przekrojem kabla.

► Kable ułożyć w taki sposób, aby nie zahaczyły o obracające się części 
silnika.

► Po rozruchu z zewnętrznego źródła zasilania ponownie założyć osłonę 
bieguna dodatniego pojazdu.

Przed zastosowaniem pomocy rozruchowej sprawdzić, czy akumulator 
pojazdu jest sprawny:

1. Wszystkie dźwignie sterujące i łączniki przechylne umieścić w pozycji 
wyjściowej.

2. Kluczyk w stacyjce umieścić w pozycji I.
➥ Lampki kontrolne muszą się zapalić.

3. Lampki kontrolne nie zapalają się.
- Akumulator jest uszkodzony.
➥ W tym wypadku nie uruchamiać pojazdu z zewnętrznego źródła 

zasilania.
➥ Zamontować sprawny akumulator.
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Przygotowanie

1. Wszystkie dźwignie sterujące i łączniki przechylne umieścić w pozycji 
wyjściowej.

2. Kluczyk w stacyjce umieścić w pozycji 0.
➥ Instalacja elektryczna nie znajduje się pod napięciem.

3. Podjechać pojazdem zasilającym (naładowany akumulator) do 
zasilanego pojazdu (nienaładowany akumulator) tak, aby pojazdy się 
nie dotykały, a długość kabli rozruchowych wystarczyła do podłączenia 
akumulatorów.

4. Wszystkie dźwignie sterujące i łączniki przechylne w pojeździe 
zasilającym umieścić w pozycji wyjściowej.

Podłączyć kable rozruchowe

Zachować właściwą kolejność!

1. Jedną końcówkę czerwonego kabla rozruchowego (+) podłączyć 
najpierw do bieguna dodatniego akumulatora rozładowanego L, 
następnie drugą końcówkę do bieguna dodatniego akumulatora 
zasilającego V.

2. Jedną końcówkę czarnego kabla rozruchowego (-) podłączyć do 
bieguna ujemnego akumulatora zasilającego V.

3. Drugą końcówkę czarnego kabla rozruchowego umieścić w gołym 
miejscu na kadłubie silnika.
- Nie podłączać do ujemnego bieguna akumulatora rozładowanego, 

gdyż powstające iskry mogą spowodować zapalenie oparów.
- Zachować minimalny odstęp 30 cm od akumulatora.

Uruchamianie silnika podczas stosowania urządzenia wspoma-
gającego rozruch

1. Nie uruchamiać silnika pojazdu zasilającego, bowiem wysokie 
napięcie może uszkodzić elektronikę.

2. Uruchomić silnik pojazdu zasilanego.
➥ Jeśli silnik nie zaskoczy po 15 sekundach, zaczekać jedną minutę i 

powtórzyć powyższe czynności.

Odłączanie kabli rozruchowych

Zachować właściwą kolejność.

1. Czarny kabel rozruchowy odłączyć najpierw od kadłuba silnika, 
następnie zaś od bieguna ujemnego pojazdu zasilającego.

2. Czerwony kabel odłączyć najpierw od bieguna dodatniego pojazdu 
zasilającego, a następnie od bieguna dodatniego pojazdu zasilanego.
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Konserwacja
7.14 Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzator (opc.)

Konserwacja ogrzewania

Informacja
Ogrzewanie nie wymaga wykonywania szczególnych prac 
konserwacyjnych.

Konserwacja filtra wentylacyjnego kabiny operatora
Pojazd jest wyposażony w filtr suchy do filtrowania powietrza zasysanego 
przez wentylację kabiny operatora. Filtr znajduje się z przodu kabiny 
operatora nad przegubem środkowym pojazdu.

1. Odkręcić pokrywę korpusu filtra 1.
2. Wyjąć filtr 2.
3. Włożyć nowy filtr.
4. Przykręcić pokrywę korpusu filtra 1.

Informacja
Filtr wentylacyjny kabiny operatora wymieniać co rok. W zapylonym 
otoczeniu pracy - częściej.

W przypadku wersji z kabiną Komfort filtr powietrza kabiny znajduje się po 
prawej stronie bocznych drzwi – patrz "Otwory konserwacyjne" na stronie 
7-16

Rys. 182
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Konserwacja klimatyzatora (opc.)

OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo skaleczenia, jeśli przewody giętkie są 
uszkodzone!

Wypływające chłodziwo może spowodować poważne obrażenia ciała, 
łącznie ze śmiercią.

► Nie otwierać przewodów rurowych, giętkich i innych elementów 
konstrukcji, które zawierają chłodziwo.

► Unikać wszelkiego kontaktu z chłodziwem.

► Nie spawać części obiegu chłodziwa ani elementów znajdujących się 
w pobliżu tych części.

Informacja
Wszelkiego rodzaju prace konserwacyjne i naprawy wymagają 
szczególnych umiejętności i należy je wykonywać wyłącznie w 
autoryzowanym warsztacie.

Czyszczenie kondensatora

Czyszczenie kondensatora klimatyzatora: Czyszczenie systemu 
chłodzenia na stronie 7-32
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7.15 Spryskiwacz szyb (opc.)

Napełnianie zbiornika spryskiwacza szyb
Zbiornik spryskiwacza szyb znajduje się z tyłu z lewej strony kabiny. 
Dostęp do niego jest możliwy po otwarciu maski silnika.

Przygotowanie

1. Pojazd odstawić na wytrzymałym, równym i suchym podłożu.
2. Uruchomić hamulec postojowy.
3. Pomost podnośnika opuścić na podłoże.
4. Wyłączyć silnik.

Sposób postępowania

1. Otworzyć króciec wlewowy.
2. Dolać wody z dodatkiem płynu do mycia szyb.
3. Zamknąć króciec.

Informacja
Upewnić się, że w zbiorniku spryskiwacza szyb znajduje się 
wystarczająca ilość wody. Dolewać tylko czystej wody. W razie potrzeby 
dodać płynu do mycia szyb.

W zimie do wody dodać środek ochrony przed zamarzaniem.

Rys. 183

Konserwacja
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7.16 Osie / napęd jazdy

Konserwacja napędu jazdy

Informacja
Prace konserwacyjne w obrębie napędu jazdy wykonywać wyłącznie w 
autoryzowanym warsztacie.

Kontrola poziomu oleju osi
Przygotowanie

1. Pojazd odstawić na wytrzymałym, równym i suchym podłożu.
2. Uruchomić hamulec postojowy.
3. Pomost podnośnika opuścić na podłoże.
4. Wyłączyć silnik.

Sposób postępowania

1. Koła przy przekładniach redukcyjnych podnieść przy użyciu lewarka i 
obracać w sposób przedstawiony na (Rys. 184).

2. Wykręcić śruby imbusowe a i b.
➥ Olej przekładniowy musi sięgać do dolnej krawędzi otworu 

wlewowego.
3. Dolać olej przekładniowy, jeśli zachodzi taka potrzeba.
4. Ponownie wkręcić śruby imbusowe a i b.

Informacja
Śruby kontrolne przy osi przedniej i tylnej są umieszczone w tym samym 
miejscu.

Konserwację przekładni i osi wykonywać z zachowaniem terminów 
konserwacji podanych w niniejszej instrukcji.

Rys. 184

a

b

Konserwacja
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7.17 System hamulcowy

Wskazówki co do systemu hamulcowego

OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo wypadku podczas uszkodzonych hamulców! 
Uszkodzone hamulce mogą powodować wypadki śmiertelne!

Hamulec jest najważniejszym elementem bezpieczeństwa; niewłaściwa 
konserwacja może spowodować awarię hamulca. Wszelkiego rodzaju 
naprawy hamulca powierzać wyłącznie przeszkolonemu personelowi 
autoryzowanego warsztatu.

► Codziennie sprawdzać działanie hamulców.
Coraz niższy poziom płynu hamulcowego podczas wykonywania 
kontroli wskazuje na defekt.

► Nie używać pojazdu, jeśli hamulce są niesprawne.

► Kontrolę instalacji hamulcowej zlecać przeszkolonemu i 
doświadczonemu personelowi podczas regularnych przeglądów.

Kontrola poziomu płynu hamulcowego

Zbiornik płynu hamulcowego B znajduje się z prawej strony pod maską 
silnika. Z boku zbiornika są umieszczone oznaczenia »MIN« i »MAX«.

Jeśli poziom płynu hamulcowego w zbiorniku spadnie poniżej oznaczenia 
„MIN“, nie korzystać z pojazdu. Pojazd uruchomić dopiero po jego 
sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez autoryzowany warsztat.

Informacja
W przypadku wersji z kabiną Komfort zbiornik płynu hamulcowego 
znajduje się w tym samym miejscu, jest jednak zasłonięty pokrywą.

Rys. 185

B

B
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7.18 Opony

Wskazówki co do opon

OSTRZEŻENIE
Zagrożenie dla życia wskutek nieumiejętnego wykonania montażu!

Nieumiejętne zamontowanie opon i felg może powodować poważne 
obrażenia ciała, łącznie ze śmiercią.

► Montaż wykonywać wyłącznie w autoryzowanym warsztacie.

► Spawanie lub przecinanie felg jest zabronione.

► Uszkodzone felgi wymieniać na nowe.

OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo zgniecenia wskutek zsunięcia się pojazdu 
podczas wymiany kół!

Zakleszczenie się pod pojazdem może skutkować poważnymi 
obrażeniami ciała, łącznie ze śmiercią.

► Pojazd ustawić na poziomym, wytrzymałym i równym podłożu.

► Stosować tylko bezpieczny lewarek o odpowiedniej sile podnoszenia.

► Do zabezpieczania pojazdu używać podpórek pod nadwozie.

WSKAZÓWKA
Uszkodzenie mechanizmów różnicowych podczas zastosowania kół i 
opon niejednakowego rozmiaru.

Montować wyłącznie koła wzgl. opony tego samego producenta, o 
jednakowym rozmiarze i takim samym stanie zużycia.
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Pompowanie opon

OSTRZEŻENIE
Pęknięcie opon może spowodować niebezpieczeństwo skaleczenia!

Pompowanie opon może prowadzić do wypadków, których skutkiem 
mogą być poważne obrażenia ciała, łącznie ze śmiercią.

► Do pompowania używać tylko urządzeń z kalibrowanym manometrem.

► Zwracać uwagę, aby podczas pompowania opon w strefie zagrożenia 
nie znajdowały się żadne osoby.

Informacja
Niniejsza instrukcja odnosi się do pompowania w wypadku utraty ciśnienia 
powietrza. Stosować ciśnienie powietrza zalecane dla danych opon –
patrz "Tabela ciśnienia powietrza" na stronie 9-5. 

Jeśli dojdzie do całkowitej utraty ciśnienia, niezbędne prace należy 
wykonać w autoryzowanym warsztacie.

Przygotowanie

1. Pojazd odstawić na wytrzymałym, równym i suchym podłożu.
2. Uruchomić hamulec postojowy.
3. Pomost podnośnika opuścić na podłoże.
4. Wyłączyć silnik.

Sposób postępowania

1. Odkręcić osłonkę na zaworze opony.
2. Złącze zaworu pompy umieścić należycie na zaworze opony.
3. Oponę pompować aż do osiągnięcia zalecanego ciśnienia.
4. Usunąć złącze z zaworu opony.
5. Na zawór opony nakręcić osłonkę.

Tabela ciśnienia powietrza

Wartości ciśnienia powietrza – patrz "Tabela ciśnienia powietrza" na 
stronie 9-5.
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Wymiana koła

OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo zgniecenia wskutek zsunięcia się pojazdu 
podczas wymiany kół!

Zakleszczenie się pod pojazdem może skutkować poważnymi 
obrażeniami ciała, łącznie ze śmiercią.

► Pojazd ustawić na poziomym, wytrzymałym i równym podłożu.

► Stosować tylko bezpieczny lewarek o odpowiedniej sile podnoszenia.

► Do zabezpieczania pojazdu używać podpórek pod nadwozie.

Przygotowanie

1. Pojazd odstawić na wytrzymałym, równym i suchym podłożu.
2. Uruchomić hamulec postojowy.
3. Pomost podnośnika opuścić na podłoże.
4. Wyłączyć silnik.

Sposób postępowania

1. Pod osią koła do wymiany umieścić lewarek.
- Uważać, aby pojazd nie zsunął się z lewarka. Jeśli zachodzi taka 

potrzeba, dodatkowo zabezpieczyć pojazd.
2. Odkręcić śruby kół.
3. Lewarek podnieść jedynie na taką wysokość, aby koło nie dotykało 

podłoża.
4. Odkręcić śruby kół.

➥ Zdjąć koło.
5. Założyć nowe koło.

➥ Śruby kół mocno dokręcić ręką.
6. Opuścić lewarek.
7. Dokręcać na przemian śruby przeciwległe zalecanym momentem 

obrotowym.
- Śruby kół ponownie dokręcić po 2 godzinach pracy. W razie potrzeby 

powtórzyć czynność, aż moment dociągania przestanie się zmieniać.

Momenty dokręcające

Momenty dokręcające – patrz "Specjalne momenty dokręcające" na 
stronie 9-12.
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7.19 Konserwacje i przeglądy osprzętu

Wskazówki co do osprzętu
Plan smarowania

Warunkiem bezawaryjnej pracy i długiego okresu użytkowania osprzętu 
jest wykonywanie zalecanych konserwacji i przeglądów. Stosować 
instrukcje w zakresie smarowania, konserwacji i przeglądów podane w 
instrukcji eksploatacji osprzętu.

Osprzęt po użyciu wyczyścić i sprawdzić pod kątem uszkodzeń. Usunąć 
ewentualne uszkodzenia. Nie wykonywać pracy z użyciem uszkodzonego 
osprzętu.

Wszystkie punkty smarowania smarować co 20 godzin pracy 
wodoodpornym smarem uniwersalnym! Pozostałe części ruchome 
nasmarować olejarką ręczną.

Rys. 186

Widły do ładowania typu kro-

Łyżka „4 w 1”

Widły do palet

Konserwacja
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7.20 Konserwacja wyposażenia specjalnego

Centralny układ smarowania
Prace naprawcze

WSKAZÓWKA
Uszkodzenie pojazdu w wyniku nie nasmarowanych punktów 
smarowania.

Jeśli w pozycji 1 centralnego układu smarowania wycieka smar, 
przynajmniej jeden punkt smarowania nie zostanie nasmarowany.

► W takiej sytuacji należy skontaktować się z autoryzowanym 
warsztatem!

Prace naprawcze w obrębie centralnego układu smarowania 
przeprowadzać wyłącznie w autoryzowanym warsztacie!

Napełnianie centralnego układu smarowania

WSKAZÓWKA
Uszkodzenie centralnego układu smarowania podczas zastosowania 
nieprawidłowego smaru uniwersalnego.

► Aby nie dopuścić do uszkodzenia układu wzgl. punktów smarowania, 
dopuszcza się wyłącznie możliwość stosowania standardowego smaru 
uniwersalnego.

Do napełniania układu smarowania stosuje się gniazdo smarowe kulkowe 
z końcówką stożkową lub dozownik z ręczną lub pneumatyczną praską 
smarową.

Automatyczny zaczep holowniczy
Czyszczenie i smarowanie zaczepu holowniczego

WSKAZÓWKA
Aby utrzymać sprawność zaczepu holowniczego, przed czyszczeniem z 
użyciem myjki wysokociśnieniowej zamknąć sworzeń sprzęgający A.

1. Zamknąć zaczep holowniczy.
2. Po czyszczeniu sworzeń sprzęgający A i pierścień stykowy B 

nasmarować wodoodpornym smarem o dużej lepkości.
3. Nasmarować gniazdo smarowe C na przegubie obrotowym.

Rys. 187

1

Rys. 188

A

B

C
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7.21 Oczyszczanie spalin

Informacja
Pojazd może być wyposażony w różne systemy oczyszczania spalin. Moc 
silnika pojazdu jest podana na tabliczce znamionowej – patrz "Tabliczka 
identyfikacyjna" na stronie 3-15 pozycja 7.

• Bez oczyszczania spalin
- Silnik Perkins 404D-22 (36,3 kW)
➥ Bez specjalnej konserwacji.
- Silnik Deutz TD 2011 L04 w (55,1 kW)
➥ Bez specjalnej konserwacji.

• Filtr cząstek stałych silnika wysokoprężnego
- Silnik Perkins 404F-22T (44,7 kW)
➥ Konserwacja – patrz "Regeneracja filtra cząstek stałych silnika 

wysokoprężnego Silnik Perkins / 404F-22T (44,7 kW)" na stronie 
7-60.

- Silnik Deutz TCD 2.9 L4 (55,4 kW)
➥ Konserwacja – patrz "Regeneracja filtra cząstek stałych silnika 

wysokoprężnego Silnik Deutz TCD 2.9 L4 (55,4 kW)" na stronie 
7-68.

• Z katalizatorem oksydacyjnym silnika wysokoprężnego
- Silnik Deutz TCD 2.9 L4 (55,4 kW)
➥ Konserwacja – patrz "Katalizator oksydacyjny silnika 

wysokoprężnego Motor Deutz TCD 2.9 L4 (55,4 kW)" na stronie 
7-76.
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Informacje dotyczące oczyszczania spalin za pomocą filtra cząstek stałych sil-
nika wysokoprężnego

OSTRZEŻENIE
Układ osiąga bardzo wysoką temperaturę, istnieje 
niebezpieczeństwo poparzenia się!

Ryzyko poważnego poparzenia. Podczas regeneracji temperatura spalin 
w obrębie układu wydechowego może wynosić ok. 600°C (1112°F), nawet 
gdy silnik pracuje na biegu jałowym.

► Nie chwytać za rurę wydechową.

► Zachować odstęp bezpieczeństwa od układu wydechowego.

► Nie otwierać maski silnika, gdy układ wydechowy jest gorący.

WSKAZÓWKA
Układ osiąga bardzo wysoką temperaturę, istnieje 
niebezpieczeństwo pożaru.

Gorące spaliny w otoczeniu z materiałami łatwopalnymi mogą 
spowodować pożar i w konsekwencji duże szkody materialne.

► Podczas regeneracji filtra zanieczyszczeń spalinowych zwracać 
uwagę, aby w bezpośrednim otoczeniu układu wydechowego nie 
znajdowały się materiały łatwopalne (papier, sucha trawa, słoma, 
drewno, stropy drewniane, olej, paliwo itp.).

► Pojazdu nie należy odstawiać z włączonym silnikiem w bezpośrednim 
otoczeniu materiałów łatwopalnych (trawa, słoma itp.).

► W obrębie układu wydechowego nie stosować środków 
antykorozyjnych. Gdy układ jest gorący, środki te mogą się zapalić.

► W otoczeniu, w którym znajdują się materiały łatwopalne, należy 
wyłączyć tryb automatycznej regeneracji.

► W otoczeniu z materiałami łatwopalnymi nie uruchamiać regeneracji 
ręcznej.

Informacja
Prace konserwacyjne i naprawy w obrębie filtra zanieczyszczeń 
spalinowych zlecać wyłącznie autoryzowanym warsztatom.

Filtr zanieczyszczeń jest częścią zużywalną, którą należy sprawdzać, 
czyścić lub wymieniać co 3000 godzin pracy w autoryzowanym 
warsztacie.
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Regeneracja filtra cząstek stałych silnika wysokoprężnego
Silnik Perkins / 404F-22T (44,7 kW)

Opis

Sadza powstająca podczas spalania oleju napędowego zbiera się w filtrze 
zanieczyszczeń spalinowych (DPF), gdzie jest regularnie spalana. Spaliny 
na wylocie rury wydechowej mogą osiągać temperaturę nawet 600°C 
(1112°F). Proces ten nazywamy regeneracją.

Obciążenie sadzą oznacza stopień zabrudzenia filtra zanieczyszczeń 
spalinowych. Stopień ten zależy między innymi od obciążenia silnika 
wysokoprężnego:

- Wysokie obciążenie silnika = mniejsza ilość osadu.
- Niskie obciążenie silnika = większa ilość osadu.

WSKAZÓWKA
Uszkodzenie filtra zanieczyszczeń spalinowych!

Jeśli obciążenie filtra zanieczyszczeń spalinowych sadzą osiągnie 
wartość krytyczną, może dojść do uszkodzenia filtra lub silnika.

Osiągnięcie wartości krytycznej powoduje zmniejszenie mocy silnika.

► Jeśli dojdzie do zredukowania mocy, natychmiast uruchomić 
regenerację ręczną w bezpiecznym otoczeniu – patrz "Regeneracja 
ręczna" na stronie 7-66.

► Zaczekać na zakończenie regeneracji ręcznej.

Jeśli silnik pracuje na obrotach biegu jałowego i urządzenia elektryczne 
w pojeździe są włączone, bieżąca regeneracja zatrzymuje się.

► Podczas regeneracji na biegu jałowym silnika należy wyłączyć 
wszystkie urządzenia elektryczne (światło obrotowe, oświetlenie, radio 
itp.).

DPF

Rys. 189
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Lampki kontrolne

Lampki kontrolne wskazują tryby pracy regeneracji:

53 (świeci się): wysoka temperatura spalin.

• Lampka kontrolna świeci się podczas regeneracji. Po zakończeniu 
regeneracji i ochłodzeniu układu wydechowego lampka kontrolna 
gaśnie.

51 (świeci się): konieczna regeneracja filtra cząstek stałych silnika 
wysokoprężnego.

• Lampka kontrolna świeci się, gdy konieczna jest regeneracja filtra 
zanieczyszczeń spalinowych.
- Uruchomienie regeneracji jest możliwe w trybie ręcznym.
- Regeneracja uruchamia się automatycznie.

51 (świeci się) i 46 (miga): osiągnięto maksymalne obciążenie filtra 
cząstek stałych silnika wysokoprężnego.

• Obciążenie filtra cząstek stałych silnika wysokoprężnego mieści się 
w zakresie od 100% i 140%. Spada wydajność silnika. Konieczna 
regeneracja filtra cząstek stałych silnika wysokoprężnego.
- Uruchomienie regeneracji jest możliwe w trybie ręcznym.
- Regeneracja uruchamia się automatycznie.

51 (świeci się), 46 (miga) i 47 (świeci się): przekroczono maksymalne 
obciążenie filtra cząstek stałych silnika wysokoprężnego.

• Obciążenie filtra cząstek stałych silnika wysokoprężnego jest zbyt 
wysokie. Silnik wyłącza się co 30 sekund.
- Regeneracji lub naprawy może dokonywać wyłącznie serwis.

52 (świeci się): przerwana regeneracja filtra cząstek stałych silnika 
wysokoprężnego.

• Lampka kontrolna zapala się po przerwaniu regeneracji.
- Uruchomienie regeneracji jest możliwe w trybie ręcznym.

53

52

51

Rys. 190

46

47

51

52

53

46 47
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Tryby pracy regeneracji

• Jeśli silnik działa z wystarczającym obciążeniem, podczas pracy 
odbywa się pasywna regeneracja. Nie ma ona żadnego wpływu na 
wydajność pojazdu.

• Jeśli obciążenie silnika nie jest wystarczające, filtr cząstek stałych 
silnika wysokoprężnego gromadzi sadzę. Po osiągnięciu określonego 
poziomu zabrudzenia sadzą i temperatury roboczej silnika rozpoczyna 
się automatycznie regeneracja. Lampka kontrolna 53 wskazuje proces 
regeneracji.
➥ – patrz "Regeneracja automatyczna" na stronie 7-63.

• Jeśli regeneracja automatyczne jest zbyt często przerywana, w filtrze 
cząstek stałych gromadzi się zbyt dużo sadzy. Lampka kontrolna 51 
wskazuje konieczność procesu regeneracji.
➥ – patrz "Regeneracja ręczna" na stronie 7-66.

• Jeśli również ta regeneracja zostanie przerwana, obciążenie sadzą 
wzrasta do poziomu, przy którym wydajność silnika jest zredukowana 
do maks. 1800 obr/min lub maks. prędkość obrotowa spada do 50%. 
Dodatkowo miga lampka kontrolna 46. Miganie lampki kontrolnej 
sygnalizuje, że istnieje ostatnia szansa na regenerację.
➥ – patrz "Regeneracja ręczna" na stronie 7-66.

• Jeśli również ta regeneracje zostanie przerwana, zapali się lampka 
kontrolna 51, lampka kontrolna 46 oraz lampka kontrolna 47. Silnik 
wyłącza się co 30 sekund. Regeneracji lub naprawy może dokonywać 
wyłącznie serwis.

53

52

51

46 47

Rys. 191
7-62 BA WL44 / WL54 *  05/2017* RL50-60LP_7-21_Partikelfilter_pl.fm * [pl]



Konserwacja 7
Regeneracja automatyczna

Podczas uruchamiania silnika tryb „regeneracji automatycznej” jest 
ustawiony domyślnie. Regeneracja filtra cząstek stałych silnika 
wysokoprężnego uruchamia się po osiągnięciu przez silnik temperatury 
roboczej.

Gdy filtr cząstek stałych silnika wysokoprężnego osiągnie określony 
poziom obciążenia sadzą, uruchomi się regeneracja automatyczna. 
Podczas regeneracji świeci się lampka kontrolna 53.

W trakcie regeneracji automatycznej używanie pojazdu jest możliwe bez 
ograniczeń, jeżeli w jego bezpośrednim otoczeniu nie znajdują się 
materiały łatwopalne. Jeśli regeneracja automatyczna uruchomi się 
podczas eksploatacji pojazdu w bezpośrednim otoczeniu materiałów 
łatwopalnych, regenerację należy przerwać łącznikiem przechylnym –
patrz "Ręczne przerywanie regeneracji automatycznej" na stronie 7-64.

Jeśli dojdzie do ręcznego przerwania regeneracji lub gdy kluczyk 
zapłonowy umieści się w położeniu 0, regeneracja zatrzyma się. W 
konsekwencji usunięcie cząstek sadzy z filtra zanieczyszczeń 
spalinowych będzie niemożliwe. W takiej sytuacji następna regeneracja 
zajmie więcej czasu.

WSKAZÓWKA
Niebezpieczeństwo usterek technicznych.

Wielokrotne przerywanie regeneracji może spowodować uszkodzenie 
filtra zanieczyszczeń spalinowych lub silnika.

► Uruchomioną regenerację należy w miarę możliwości zakończyć bez 
przerywania.

► Przerywanie regeneracji w trybie ręcznym jest dopuszczalne tylko 
w wyjątkowych sytuacjach, np. gdy pojazd znajduje się w 
bezpośrednim otoczeniu materiałów łatwopalnych.

► Uruchomionej regeneracji nie przerywać więcej niż jeden raz.

Regeneracja trwa ok. 30 minut. Nie wyłączać silnika aż do zakończenia 
regeneracji, nawet gdy prace z użyciem pojazdu zostały wcześniej 
zakończone.
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7 Konserwacja
Informacja
Wyłączyć wszystkie odbiorniki elektryczne (światło obrotowe, oświetlenie, 
radio itp.) podczas przeprowadzania regeneracji na biegu jałowym.

➥ Gdy lampka kontrolna 53 zgaśnie, oznacza to, że regeneracja 
zakończyła się i układ wydechowy został ochłodzony do poziomu 
temperatury roboczej.

Ręczne przerywanie regeneracji automatycznej

Jeśli regeneracja automatyczna uruchomi się podczas eksploatacji 
pojazdu w bezpośrednim otoczeniu materiałów łatwopalnych, regenerację 
należy przerwać łącznikiem przechylnym 75.

Jest on wyposażony w trzy stopnie:

• Stopień 0 = wył.
• Stopień I = przerwanie regeneracji filtra cząstek stałych silnika wysoko-

prężnego.
• Stopień II = uruchomienie regeneracji ręcznej filtra cząstek stałych 

silnika wysokoprężnego.

Przerywanie regeneracji:

• Łącznik przechylny  przytrzymać przez co najmniej 3 sekundy w 
położeniu I.
➥ Regeneracja automatyczna zostanie przerwana.
- Lampka kontrolna 52 świeci się.
- Lampka kontrolna 53 gaśnie.

Jeśli doszło do ręcznego przerwania regeneracji automatycznej, 
dopuszcza się następujące możliwości:

• Uruchomienie regeneracji jest możliwe w trybie ręcznym – patrz 
"Regeneracja ręczna" na stronie 7-66.

• Po następnym włączeniu silnika automatyczna regeneracja uruchomi 
się ponownie, gdy silnik osiągnie temperaturę roboczą.

Jeśli dojdzie do ręcznego przerwania regeneracji lub gdy kluczyk 
zapłonowy umieści się w położeniu 0, regeneracja zatrzyma się. W 
konsekwencji usunięcie cząstek sadzy z filtra zanieczyszczeń 
spalinowych będzie niemożliwe. W takiej sytuacji następna regeneracja 
zajmie więcej czasu.
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Konserwacja 7
WSKAZÓWKA
Wielokrotne przerywanie regeneracji może spowodować uszkodzenie 
filtra cząstek stałych silnika wysokoprężnego/ silnika.

► Uruchomioną regenerację należy w miarę możliwości zakończyć bez 
przerywania.

► Przerywanie regeneracji w trybie ręcznym jest dopuszczalne tylko 
w wyjątkowych sytuacjach, np. gdy pojazd znajduje się w 
bezpośrednim otoczeniu materiałów łatwopalnych.

► Uruchomionej regeneracji nie przerywać więcej niż jeden raz.

Obniżona wydajność silnika

Wielokrotne przerywanie regeneracji powoduje obciążenie w filtrze 
cząstek stałych silnika wysokoprężnego. Przy obciążeniu powyżej 100% 
automatycznie spada wydajność silnika. Do dyspozycji są maksymalnie 

1800 min -1 lub maksymalna prędkość obrotowa 50%.

Na wyświetlaczu zapala się lampka kontrolna 51, a lampka kontrolna 46 
miga.

Jeśli regeneracja zostanie ponownie przerwana, silnik wyłącza się 
samoczynnie co 30 sekund. Należy wymienić w serwisie filtr cząstek 
stałych silnika wysokoprężnego.
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7 Konserwacja
Regeneracja ręczna

Jeśli doszło do ręcznego przerwania regeneracji automatycznej, po 
następnym włączeniu silnika i osiągnięciu temperatury roboczej 
automatyczna regeneracja uruchomi się ponownie.

Uruchomienie regeneracji jest możliwe także w trybie ręcznym po 
wyprowadzeniu pojazdu z bezpośredniego otoczenia materiałów 
łatwopalnych. Możliwość ta może być wykorzystana do uniknięcia 
wielokrotnego przerywania regeneracji automatycznej, np. podczas 
regularnej eksploatacji pojazdu w bezpośrednim otoczeniu materiałów 
łatwopalnych.

Warunki regeneracji ręcznej:

• Silnik musi osiągnąć temperaturę roboczą.
• Lampka kontrolna 51 musi się świecić.

Ręczne uruchamianie regeneracji:

1. Pojazd przemieścić w bezpieczne otoczenie, w którym nie ma 
materiałów łatwopalnych.

2. Przytrzymać łącznik przechylny  w położeniu II przez 15 - 20 sekund, 
aż zaświeci się lampka kontrolna 53.
➥ Podczas regeneracji świeci się lampka kontrolna 53.

W trakcie regeneracji ręcznej używanie pojazdu jest możliwe bez 
ograniczeń, jeżeli w jego bezpośrednim otoczeniu nie znajdują się 
materiały łatwopalne.

Podczas regeneracji na biegu jałowym:

• Uruchomić hamulec postojowy.
• Pomost podnośnika opuścić na podłoże.
• Wyłączyć wszystkie elektryczne odbiorniki w pojeździe, np. światło 

obrotowe, oświetlenie, radio itd.

Regeneracja trwa ok. 30 minut. Oznacza to: nie wyłączać silnika aż do 
zakończenia regeneracji, nawet gdy prace z użyciem pojazdu zostały 
wcześniej zakończone.

Po zakończeniu regeneracji i ochłodzeniu układu wydechowego gaśnie 
lampka kontrolna 53.
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Konserwacja 7
Dokonać regeneracji ręcznej

WSKAZÓWKA
W razie niebezpieczeństwa można przerwać regenerację ręczną. 
Przerywanie regeneracji może spowodować uszkodzenie filtra cząstek 
stałych silnika wysokoprężnego/ silnika.

► W miarę możliwości regenerację ręczną należy zawsze zakończyć.

Przerywanie regeneracji:

• Łącznik przechylny  przytrzymać przez co najmniej 3 sekundy w 
położeniu I.
➥ Regeneracja ręczna zostanie przerwana.
- Lampka kontrolna 52 świeci się.
- Lampka kontrolna 53 gaśnie.
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7 Konserwacja
Regeneracja filtra cząstek stałych silnika wysokoprężnego
Silnik Deutz TCD 2.9 L4 (55,4 kW)

Opis

Sadza powstająca podczas spalania oleju napędowego zbiera się w filtrze 
zanieczyszczeń spalinowych (DPF), gdzie jest regularnie spalana. Spaliny 
na wylocie rury wydechowej mogą osiągać temperaturę nawet 600°C 
(1112°F). Proces ten nazywamy regeneracją.

Obciążenie sadzą oznacza stopień zabrudzenia filtra zanieczyszczeń 
spalinowych. Stopień ten zależy między innymi od obciążenia silnika 
wysokoprężnego:

- Wysokie obciążenie silnika = mniejsza ilość osadu.
- Niskie obciążenie silnika = większa ilość osadu.

WSKAZÓWKA
Uszkodzenie filtra zanieczyszczeń spalinowych!

Jeśli obciążenie filtra zanieczyszczeń spalinowych sadzą osiągnie 
wartość krytyczną, może dojść do uszkodzenia filtra lub silnika.

Osiągnięcie wartości krytycznej powoduje zmniejszenie mocy silnika.

► Jeśli dojdzie do zredukowania mocy, natychmiast uruchomić 
regenerację ręczną w bezpiecznym otoczeniu – patrz "Regeneracja 
ręczna" na stronie 7-74.

► Zaczekać na zakończenie regeneracji ręcznej.

DPF
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Konserwacja 7
Lampki kontrolne

Lampki kontrolne wskazują tryby pracy regeneracji:

53 (świeci się): wysoka temperatura spalin.

• Lampka kontrolna świeci się podczas regeneracji. Po zakończeniu 
regeneracji i ochłodzeniu układu wydechowego lampka kontrolna 
gaśnie.

51 (miga): konieczna regeneracja filtra cząstek stałych silnika 
wysokoprężnego.

• Lampka kontrolna świeci się, gdy konieczna jest regeneracja filtra 
zanieczyszczeń spalinowych.
- Regenerację należy uruchomić w trybie ręcznym.

51 (miga) i 46 (świeci się): osiągnięto maksymalne obciążenie filtra 
cząstek stałych silnika wysokoprężnego.

• Obciążenie filtra cząstek stałych silnika wysokoprężnego wynosi 
ponad 143%. Spada wydajność silnika. Konieczna regeneracja filtra 
cząstek stałych silnika wysokoprężnego podczas postoju.
- Regenerację należy uruchomić w trybie ręcznym.

51 (miga) i 46 (świeci się): przekroczono maksymalne obciążenie filtra 
cząstek stałych silnika wysokoprężnego.

• Obciążenie filtra cząstek stałych silnika wysokoprężnego jest zbyt 
wysokie. Wydajność silnika zostaje silnie zredukowana, prędkość 
obrotowa spada do 1200 obrotów na minutę.
- Regeneracji lub naprawy może dokonywać wyłącznie serwis.

52 (świeci się): przerwana regeneracja filtra cząstek stałych silnika 
wysokoprężnego.

• Lampka kontrolna zapala się po przerwaniu regeneracji.
- Uruchomienie regeneracji jest możliwe w trybie ręcznym.
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7 Konserwacja
Tryby pracy regeneracji

Podczas użytkowania pojazdu w filtrze cząstek stałych silnika 
wysokoprężnego gromadzą się cząstki sadzy. Obciążenie wzrasta 
i zostaje usunięte z filtra cząstek stałych za pomocą regeneracji.

• Podczas obciążenia <100% pojazd automatycznie uruchamia regene-
rację. Lampka kontrolna 53 świeci się podczas całej regeneracji 
i gaśnie po jej zakończeniu.
➥ – patrz "Regeneracja automatyczna" na stronie 7-71.

• W przypadku obciążenia w zakresie od 100% do 125%, regenerację 
należy uruchomić ręcznie. Lampka kontrolna 51 miga powoli.
➥ – patrz "Regeneracja ręczna" na stronie 7-74.

• W przypadku obciążenia w zakresie od 125% do 143%, regenerację 
należy uruchomić ręcznie. Lampka kontrolna 51 miga szybko.
➥ – patrz "Regeneracja ręczna" na stronie 7-74.

• W przypadku obciążenia >143% , regenerację należy uruchomić 
ręcznie podczas postoju. Lampka kontrolna 51 miga szybko, a lampka 
kontrolna 46 świeci się światłem ciągłym.
➥ – patrz "Regeneracja podczas postoju" na stronie 7-75.

• W przypadku obciążenia >161% miga lampka kontrolna 51 i 46. 
Regeneracji lub naprawy może dokonywać wyłącznie serwis.
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Konserwacja 7
Regeneracja automatyczna

Podczas uruchamiania silnika tryb „regeneracji automatycznej” jest 
ustawiony domyślnie. Regeneracja filtra cząstek stałych silnika 
wysokoprężnego uruchamia się po osiągnięciu przez silnik temperatury 
roboczej.

Gdy filtr cząstek stałych silnika wysokoprężnego osiągnie określony 
poziom obciążenia sadzą, uruchomi się regeneracja automatyczna. 
Podczas regeneracji świeci się lampka kontrolna 53.

W trakcie regeneracji automatycznej używanie pojazdu jest możliwe bez 
ograniczeń, jeżeli w jego bezpośrednim otoczeniu nie znajdują się 
materiały łatwopalne. Jeśli regeneracja automatyczna uruchomi się 
podczas eksploatacji pojazdu w bezpośrednim otoczeniu materiałów 
łatwopalnych, regenerację należy przerwać łącznikiem przechylnym –
patrz "Ręczne przerywanie regeneracji automatycznej" na stronie 7-73.

Jeśli dojdzie do ręcznego przerwania regeneracji lub gdy kluczyk 
zapłonowy umieści się w położeniu 0, regeneracja zatrzyma się. W 
konsekwencji usunięcie cząstek sadzy z filtra zanieczyszczeń 
spalinowych będzie niemożliwe. Ze względu na zwiększone obciążenie 
sadzą następna regeneracja trwa dłużej.
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7 Konserwacja
WSKAZÓWKA
Niebezpieczeństwo usterek technicznych.

Wielokrotne przerywanie regeneracji może spowodować uszkodzenie 
filtra zanieczyszczeń spalinowych lub silnika.

► W miarę możliwości nie należy przerywać uruchomionej regeneracji.

► Przerywanie regeneracji w trybie ręcznym jest dopuszczalne tylko 
w wyjątkowych sytuacjach, np. gdy pojazd znajduje się w 
bezpośrednim otoczeniu materiałów łatwopalnych.

Uruchomionej regeneracji nie przerywać więcej niż jeden raz.

Jeśli świeci się lampka kontrolna 53, silnik należy wyłączać dopiero po 
zakończeniu regeneracji.

Jeśli miga tylko lampka kontrolna 51, nie należy wyłączać silnika! 
Podczas dalszej eksploatacji świeci się lampka kontrolna 53. Silnik musi 
pracować aż do zakończenia regeneracji!

Regeneracja trwa ok. 30 minut. Nie wyłączać silnika aż do zakończenia 
regeneracji, nawet gdy prace z użyciem pojazdu zostały wcześniej 
zakończone.

Gdy lampka kontrolna 53 zgaśnie, oznacza to, że regeneracja zakończyła 
się i układ wydechowy został ochłodzony do poziomu temperatury 
roboczej.
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Konserwacja 7
Ręczne przerywanie regeneracji automatycznej

Jeśli regeneracja automatyczna uruchomi się podczas eksploatacji 
pojazdu w bezpośrednim otoczeniu materiałów łatwopalnych, regenerację 
należy przerwać łącznikiem przechylnym.

Jest on wyposażony w trzy stopnie:

• Stopień 0 = wył.
• Stopień I = przerwanie regeneracji filtra cząstek stałych silnika wysoko-

prężnego.
• Stopień II = uruchomienie regeneracji ręcznej filtra cząstek stałych 

silnika wysokoprężnego.

Przerywanie regeneracji:

• Łącznik przechylny  przytrzymać przez co najmniej 3 sekundy w 
położeniu I.
➥ Regeneracja automatyczna zostanie przerwana.
- Lampka kontrolna 52 świeci się.
- Lampka kontrolna 53 gaśnie.

Jeśli doszło do ręcznego przerwania regeneracji automatycznej, 
dopuszcza się następujące możliwości:

• Uruchomienie regeneracji jest możliwe w trybie ręcznym – patrz 
"Regeneracja ręczna" na stronie 7-74.

• Po następnym włączeniu silnika automatyczna regeneracja uruchomi 
się ponownie, gdy silnik osiągnie temperaturę roboczą.

Jeśli dojdzie do ręcznego przerwania regeneracji lub gdy kluczyk 
zapłonowy umieści się w położeniu 0, regeneracja zatrzyma się. W 
konsekwencji usunięcie cząstek sadzy z filtra zanieczyszczeń 
spalinowych będzie niemożliwe. Ze względu na zwiększone obciążenie 
sadzą następna regeneracja trwa dłużej.

WSKAZÓWKA
Wielokrotne przerywanie regeneracji może spowodować uszkodzenie 
filtra zanieczyszczeń spalinowych lub silnika.

► Uruchomioną regenerację należy w miarę możliwości zakończyć bez 
przerywania.

► Przerywanie regeneracji w trybie ręcznym jest dopuszczalne tylko 
w wyjątkowych sytuacjach, np. gdy pojazd znajduje się w 
bezpośrednim otoczeniu materiałów łatwopalnych.

► Uruchomionej regeneracji nie przerywać więcej niż jeden raz.
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7 Konserwacja
Obniżona wydajność silnika

Wielokrotne przerywanie regeneracji powoduje obciążenie w filtrze 
cząstek stałych silnika wysokoprężnego. Przy obciążeniu powyżej 143% 
wydajność silnika spada automatycznie do 30%. Na wyświetlaczu miga 
lampka kontrolna 51, a lampka kontrolna 46 świeci się.

Od obciążenia powyżej 161% dodatkowo jest ograniczana prędkość 
obrotowa silnika do maks. 1200 obr/min. Lampka kontrolna 51 miga 
szybko na wyświetlaczu, a lampka kontrolna 46 miga. Należy wymienić 
w serwisie filtr cząstek stałych silnika wysokoprężnego.

Regeneracja ręczna

Jeśli doszło do ręcznego przerwania regeneracji automatycznej, po 
następnym włączeniu silnika i osiągnięciu temperatury roboczej 
automatyczna regeneracja uruchomi się ponownie.

Uruchomienie regeneracji jest możliwe także w trybie ręcznym po 
wyprowadzeniu pojazdu z bezpośredniego otoczenia materiałów 
łatwopalnych. Możliwość ta może być wykorzystana do uniknięcia 
wielokrotnego przerywania regeneracji automatycznej, np. podczas 
regularnej eksploatacji pojazdu w bezpośrednim otoczeniu materiałów 
łatwopalnych.

Od obciążenia >100% regeneracja nie uruchamia się automatycznie, ale 
musi być uruchomiona ręcznie. 

Warunki regeneracji ręcznej:

• Silnik musi osiągnąć temperaturę roboczą.
• Lampka kontrolna 51 musi migać.

Ręczne uruchamianie regeneracji:

1. Pojazd przemieścić w bezpieczne otoczenie, w którym nie ma 
materiałów łatwopalnych.

2. Podczas regeneracji na biegu jałowym: wyłączyć wszystkie urządzenia 
(światło obrotowe, oświetlenie, radio itp.).

3. Przytrzymać łącznik przechylny  w położeniu II przez 15 - 20 sekund, 
aż zaświeci się lampka kontrolna 53.
➥ Podczas regeneracji świeci się lampka kontrolna 53.

4. W trakcie regeneracji ręcznej używanie pojazdu jest możliwe bez 
ograniczeń, jeżeli w jego bezpośrednim otoczeniu nie znajdują się 
materiały łatwopalne.

Regeneracja trwa ok. 30 minut. Oznacza to: nie wyłączać silnika aż do 
zakończenia regeneracji, nawet gdy prace z użyciem pojazdu zostały 
wcześniej zakończone.

Po zakończeniu regeneracji i ochłodzeniu układu wydechowego gaśnie 
lampka kontrolna 53.

53

52

51

46 47

Rys. 200

Kabina Poz. Łączniki przechylne

Standard
Listwa łącznika dźwigienko-
wego 2 na stronie 4-13

75

Komfort
Listwa łącznika dźwigienko-
wego 4 na stronie 4-15

105 I

0

II
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Konserwacja 7
Dokonać regeneracji ręcznej

WSKAZÓWKA
W razie niebezpieczeństwa można przerwać regenerację ręczną. 
Przerywanie regeneracji może spowodować uszkodzenie filtra cząstek 
stałych silnika wysokoprężnego/ silnika.

► W miarę możliwości regenerację ręczną należy zawsze zakończyć.

Przerywanie regeneracji:

• Łącznik przechylny przytrzymać przez co najmniej 3 sekundy w położeniu I.
➥ Regeneracja ręczna zostanie przerwana.
- Lampka kontrolna 52 świeci się.
- Lampka kontrolna 53 gaśnie.

Regeneracja podczas postoju

Ten rodzaj regeneracji jest konieczny, kiedy obciążenie filtra cząstek 
stałych silnika wysokoprężnego jest zwiększone na tyle, że moc silnika 
spada do 30%. Lampka kontrolna 51 miga szybko, a lampka kontrolna 46 
świeci się światłem ciągłym.

W przypadku regeneracji podczas postoju nie wolno poruszać pojazdu. 
Jeśli regeneracja nie zostanie przeprowadzona prawidłowo, moc silnika 
zostaje zredukowana do 30%, a prędkość obrotowa spada do maks. 
1200 obr/min. Na wyświetlaczu miga szybko lampka kontrolna 51, a 
lampka kontrolna 46 miga normalnie. Oznacza to konieczność wymiany 
filtra cząstek stałych silnika wysokoprężnego w serwisie.

W celu regeneracji podczas postoju należy przeprowadzić następujące kroki:

1. Pojazd ustawić w bezpiecznym otoczeniu.
2. Pomost podnośnika opuścić na podłoże.
3. Nie wyłączać silnika.
4. Zaciągnąć hamulec ręczny.

➥ Napęd jazdy jest wyłączony.
5. Włączyć blokadę urządzenia załadowczego.

➥ Funkcje hydrauliczne są wyłączone.
6. Uruchomić regenerację ręczną.

- Łącznik nacisnąć i przytrzymać w położeniu II przez przynajmniej 
20 sekund.

7. Nie poruszać pojazdu.
8. Poczekać, aż lampka kontrolna 53 zgaśnie.

➥ Regeneracja zakończyła się.
Pojazd można ponownie użytkować.

53

52

51

46 47

Rys. 201

Kabina Poz. Łączniki przechylne

Standard
Listwa łącznika dźwigienko-
wego 2 na stronie 4-13

75

Komfort
Listwa łącznika dźwigienko-
wego 4 na stronie 4-15

105 I

0

II
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7 Konserwacja
Katalizator oksydacyjny silnika wysokoprężnego
Motor Deutz TCD 2.9 L4 (55,4 kW)

OSTRZEŻENIE
Układ osiąga bardzo wysoką temperaturę, istnieje 
niebezpieczeństwo poparzenia się!

Ryzyko poważnego poparzenia. Podczas eksploatacji spaliny z układu 
wydechowego mogą osiągać wysokie temperatury.

► Nie chwytać za rurę wydechową.

► Zachować odstęp bezpieczeństwa od układu wydechowego.

► Nie otwierać maski silnika, gdy układ wydechowy jest gorący.

WSKAZÓWKA
Układ osiąga bardzo wysoką temperaturę, istnieje 
niebezpieczeństwo pożaru.

Gorące spaliny w otoczeniu z materiałami łatwopalnymi mogą 
spowodować pożar i w konsekwencji duże szkody materialne.

► Podczas eksploatacji pojazdu zwracać uwagę, aby w bezpośrednim 
otoczeniu układu wydechowego nie znajdowały się materiały 
łatwopalne.

► Pojazdu nie należy odstawiać z włączonym silnikiem w bezpośrednim 
otoczeniu materiałów łatwopalnych (trawa, słoma itp.).

► W obrębie układu wydechowego nie stosować środków 
antykorozyjnych. Gdy układ jest gorący, środki te mogą się zapalić.

Informacja
Prace konserwacyjne i naprawy w obrębie katalizatora utleniającego 
(DOC, Diesel Oxydation Catalyst) zlecać wyłącznie autoryzowanym 
warsztatom.

DOC

Rys. 202
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Usterki podczas pracy 8

Usterki podczas pracy
8 Usterki podczas pracy

8.1 Awarie, przyczyny, pomoc

Wskazówki co do pomocy w usuwaniu usterek
Informacje podane w niniejszym rozdziale powinny ułatwić wyszukanie i 
szybkie rozpoznanie usterek w celu ich usunięcia.

Jeśli usunięcie usterki okaże się niemożliwe, należy skontaktować się z 
autoryzowanym przedstawicielem.

Naprawy należy powierzać wyłącznie autoryzowanym warsztatom i 
przeszkolonemu personelowi.

Awaria silnika wysokoprężnego

Błąd/zakłócenie Możliwa przyczyna Środek zaradczy

Silnik nie uruchamia 
się Za mała prędkość obrotowa rozruchu

Sprawdzić i naładować akumulator, spraw-
dzić klemy baterii pod kątem osadzenia

Silnik nie uruchamia 
się
Silnik wyłącza się 
podczas pracy

Operator nie siedzi na fotelu operatora, 
przełącznik stykowy siedzenia jest uszko-
dzony

Zająć miejsce na fotelu operatora, zlecić 
wymianę przełącznika stykowego siedzenia

Wytworzenie wysokiego ciśnienia wskutek 
włączenia trybu ciągłego złączy hydraulicz-
nych

Wyłączanie trybu ciągłego złączy hydrau-
licznych

Pusty zbiornik paliwa
Uzupełnić paliwo i ewentualnie odpo-
wietrzyć układ paliwowy

Zatkany filtr paliwa, wytrącenia parafiny w 
okresie zimy

Wymienić filtr paliwa, stosować zimowy olej 
napędowy

Nieszczelny przewód paliwowy
Dokręcić wszystkie połączenia śrubowe i 
opaski zaciskowe

Filtr zanieczyszczeń spalinowych zabru-
dzony

Udać się do warsztatu

Nadmierna tempera-
tura silnika

Chłodnica silnika jest zabrudzona Czyszczenie

Za niski poziom płynu chłodzącego Uzupełnić

Termostat uszkodzony Udać się do warsztatu

Zbyt słabe napięcie paska klinowego, 
defekt paska

Sprawdzić napięcie paska klinowego / 
napiąć pasek, wymienić pasek klinowy

Za mała moc silnika

Zabrudzony filtr powietrza Czyszczenie

Minął termin wymiany oleju Zlecić wymianę oleju silnikowego

Zbyt częste przerwanie regeneracji lub 
regeneracja niemożliwa (filtr cząstek sta-
łych silnika wysokoprężnego zabrudzony)

Dokonać ręcznej regeneracji
Udać się do warsztatu

Przegrzanie silnika Wyeliminować przyczynę przegrzania

Nieprawidłowy poziom oleju silnikowego Skorygować poziom oleju silnikowego

Wytworzenie wysokiego ciśnienia wskutek 
włączenia trybu ciągłego złączy hydraulicz-
nych

Wyłączanie trybu ciągłego złączy hydrau-
licznych
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8 Usterki podczas pracy
Awaria napędu jazdy

Awaria instalacji hydraulicznej

Błąd/zakłócenie Możliwa przyczyna Środek zaradczy

Silnik pracuje, 
pojazd nie jedzie

Operator nie siedzi na fotelu operatora, 
przełącznik stykowy siedzenia jest uszko-
dzony

Zająć miejsce na fotelu operatora, zlecić 
wymianę przełącznika stykowego siedzenia

Zaciągnięty hamulec postojowy Zwolnić hamulec postojowy

Defekt przełącznika hamulca postojowego
Skontrolować / wymienić przełącznik 
hamulca postojowego w warsztacie

Wkład "inch" nie znajduje się w pozycji 0
Sprawdzić wkład "inch" i w razie potrzeby 
naprawić

Ręczna funkcja "inch" (opc.) jest urucho-
miona

Wyłączyć ręczną funkcję "inch"

Magneto przy pompie jezdnej nie otrzymuje 
prądu

Sprawdzić bezpieczniki, przeprowadzić 
kontrolę dźwigni sterujących i elektroniki w 
warsztacie

Za mała moc napędu 
jazdy

Przeniesienie siły na narzędzie zawieszone Sprawdzić, naprawić

Ręczna funkcja "inch" (opc.) jest urucho-
miona

Wyłączyć ręczną funkcję "inch"

Błąd/zakłócenie Możliwa przyczyna Środek zaradczy

Instalacja hydrau-
liczna za bardzo się 
nagrzewa

Wytworzenie wysokiego ciśnienia wskutek 
włączenia trybu ciągłego złączy hydraulicz-
nych

Wyłączanie trybu ciągłego złączy hydrau-
licznych

Zabrudzona chłodnica oleju hydraulicznego Czyszczenie

Zbyt słabe napięcie paska klinowego, 
defekt paska

Sprawdzić napięcie paska klinowego / 
napiąć pasek, wymienić pasek klinowy

Nieprawidłowy poziom oleju hydraulicz-
nego

Skorygować poziom oleju hydraulicznego

Za duże obciążenie Mniej obciążać maszynę, robić przerwy
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Usterki podczas pracy 8
Wskazania awarii elektroniki pojazdu we wskaźniku
Lampki ostrzegawcze 44 i 45 sygnalizują błędy zgłaszane przez zespół 
sterujący pojazdu.

Lampki ostrzegawcze 46 i 47 sygnalizują błędy zgłaszane przez zespół 
sterujący silnika.

Lampki ostrzegawcze zapalają się podczas włączania silnika i gasną. 
Jeśli podczas pracy jedna z lampek ostrzegawczych miga lub świeci się, 
we wskaźniku pokazuje się kod błędu.

Komunikat błędu na wyświetlaczu z symbolem

Informacja
Jeśli podczas pracy wystąpi awaria, wskazanie godzin pracy i obrotów 
silnika zostanie zastąpione symbolem. Niżej przedstawione symbole 
sygnalizują awarię.

Rys. 203

46

45

44

47

Rys. 204

122

Wyświetlacz pojazdu Symbol

122

Wskazanie zabrudzenia filtra powietrza

Wskazanie poziomu chłodziwa silnika

Wskazanie wody w paliwie

Wskazanie zabrudzenia filtra oleju hydraulicznego

Wskazanie temperatury oleju hydraulicznego
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8 Usterki podczas pracy
Kody błędów
Błędy zgłaszane przez elektronikę pojazdu są sygnalizowane kodem 
błędu we wskaźniku. Przed wyłączeniem silnika należy zanotować kod. 
Niektóre kody błędów mogą przestać pokazywać się po wyłączeniu 
zapłonu, mimo że błąd nadal występuje. Jeśli pokaże się kod błędu 
niewymieniony w tabeli, skontaktować się z autoryzowanym warsztatem.

WSKAZÓWKA
Ignorowanie kodów błędów może doprowadzić do poważnych uszkodzeń!

► Wykonać czynności podane w tabeli kodów błędów.

► Jeśli wykonanie tych czynności nie doprowadzi do usunięcia błędu, 
skontaktować się z warsztatem.

► Niewymienione kody błędów należy zanotować i poinformować o nich 
warsztat.

Rys. 205

122

Kod SPN opis awarii Środek zaradczy

0097 Woda w paliwie Konserwacja oddzielacza wody na stronie 7-25

0100 Za niskie lub za wysokie ciśnienie oleju
Wyłączanie silnika na stronie 4-49
Kontrola poziomu oleju silnikowego na 
stronie 7-26

0107 Zanieczyszczony filtr powietrza silnikowego Filtr powietrza silnikowego na stronie 7-35

0110 Za wysoka temperatura chłodziwa

Wyłączanie silnika na stronie 4-49
Kontrola/ uzupełnianie poziomu płynu 
chłodzącego na stronie 7-31
Czyszczenie systemu chłodzenia na 
stronie 7-32

5319
Niezakończona regeneracja filtra cząstek sta-
łych silnika wysokoprężnego

Regeneracja ręczna na stronie 7-66, udać się 
do warsztatu
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Dane techniczne 9

Dane techniczne
9 Dane techniczne

9.1 Typ i nazwa handlowa

Przegląd

9.2 Silnik

Silniki wysokoprężne

Informacja
Pojazd może być wyposażony w różne silniki. Moc silnika pojazdu jest 
podana na tabliczce znamionowej – patrz "Tabliczka identyfikacyjna" na 
stronie 3-15 pozycja 7.

Typ Nazwa handlowa

RL50 WL44

RL60 WL54

Silnik Perkins 404D-22 (35,7 kW)

Producent Perkins

Typ silnika Silnik wysokoprężny czterocylindrowy

Typ 404D-22

Pojemność cm³ (inch³) 2216 (135)

Chłodzenie Woda

Obr/min 2600

Moc kW (PS) 35,7 (47.9)

Silnik Perkins 404F-22T (44,7 kW)

Producent Perkins

Typ silnika Silnik wysokoprężny czterocylindrowy

Typ 404F-22T

Pojemność cm³ (inch³) 2216 (135)

Chłodzenie Woda

Obr/min 2800

Moc kW (PS) 44,7 (60)
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9 Dane techniczne
Dopuszczalne nachylenie
Maks. dopuszczalne nachylenie

Przy opuszczonym pomoście podnośnika: 25° 

Silnik Deutz TD 2011 (55,1 kW)

Producent Deutz

Typ silnika Silnik wysokoprężny czterocylindrowy

Typ TD 2011 L04 w

Pojemność cm³ (inch³) 3619 (221)

Chłodzenie Woda

Obr/min 2300

Moc kW (PS) 55,1 (74.1)

Silnik Deutz TCD 2.9 L4 (55,4 kW)

Producent Deutz

Typ silnika Silnik wysokoprężny czterocylindrowy

Typ TCD 2.9 L4

Pojemność cm³ (inch³) 2925 (179)

Chłodzenie Woda / powietrze doładowujące

Obr/min 2300

Moc kW (PS) 55,4 (74.3)

Silnik Deutz TCD 2,9 DPF (55,4 kW)

Producent Deutz

Typ silnika Silnik wysokoprężny czterocylindrowy

Typ TCD 2.9 DPF

Pojemność cm³ (inch³) 2925 (179)

Chłodzenie Woda / powietrze doładowujące

Obr/min 2300

Moc kW (PS) 55,4 (74.3)

Rys. 206

< 25°
9-2 BA WL44 / WL54 *  05/2017* RL50-60LP_9_Tech_Data_pl.fm * [pl]



Dane techniczne 9
9.3 Napęd jazdy / osie

Osie

Hydraulika jezdna

Opis osi

Oś przednia Oś planetarna, sztywna, przykręcona do ramy

Oś tylna Oś planetarna, sztywna, przykręcona do ramy

Wszystkie typy

Ciśnienie robocze 450 bar  (6527 PSI)

Pojazd z silnikiem Perkins 404D-22 (35,7 kW)

Typ Prędkość jazdy Wydajność przetłaczania

WL44 20 km/h (12.4 mph) 146 l/m (38.5 gal./min)

Pojazd z silnikiem Perkins 404F-22T (44,7 kW)

Typ Prędkość jazdy Wydajność przetłaczania

WL44
20 km/h (12.4 mph) 156 l/m (41.2 gal./min)

30 km/h (18.6 mph) 198 l/m (52.3 gal./min)

Pojazd z silnikiem Deutz TD 2011 (55,1 kW)/ TCD 2.9 L4 (55,4 kW)

Typ Prędkość jazdy Wydajność przetłaczania

WL44
20 km/h (12.4 mph) 128 l/m (33.8 gal./min)

30 km/h (18.6 mph)

163 l/m (43.1 gal./min)
WL54

20 km/h (12.4 mph)

30 km/h (18.6 mph)
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9 Dane techniczne
9.4 Hamowanie

Hamulec roboczy

Hamulec postojowy

Opis hamulca roboczego

Typ silnika
Uruchamiany hydraulicznie hamulec bębnowy lub 
tarczowy. Oddziałuje przez wał przegubowy na 
obie osie

Miejsce montażu Oś przednia

Płyn hamulcowy Olej ATF

Opis hamulca postojowego

Typ silnika
Oddziaływanie mechaniczne na hamulec roboczy 
przez cięgło Bowdena. Uruchamianie dźwignią 
hamulca ręcznego

Miejsce montażu Oś przednia
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Dane techniczne 9
9.5 Opony

Tabela ciśnienia powietrza

WSKAZÓWKA
Nieprawidłowe ciśnienie powietrza w oponach może uszkodzić opony!

► Stosować się do zaleceń producenta opon.

9.6 Układ kierowniczy

Układ kierowniczy

Opony Ciśnienie powietrza - bar (PSI)

11.5/80-15 2,5 (36)

12.5-18 3,5 (51)

12.5-20 3,5 (51)

12.5/80-18 2,5 (36)

15.0/55-17 4,0 (58)

15.5/55-18 4,0 (58)

340/80-18 4,0 (58)

400/70-20 4,0 (58)

405/70-18 3,5 (51)

405/70-20 3,5 (51)

425/55-17 4,7 (68)

500/45-20 2,5 (36)

550/45-22.5 2,5 (36)

Opis i dane na temat układu kierowniczego

W pełni hydrauliczny, wahadłowy układ kierowniczy z cylindrem hydrau-
licznym podwójnego działania

Ilość przetłaczanej cieczy l/m (gal/min)
– patrz "Hydraulika 
robocza" na stronie 
9-6

Ciśnienie robocze bar (PSI) 190 (2756)

Kąt zgięcia ° 42

Kąt wahania ° 12
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9 Dane techniczne
9.7 Hydraulika robocza

Hydraulika robocza

Wszystkie typy

Ciśnienie robocze bar (PSI) 210 (3046)

Pojazd z silnikiem Perkins 404D-22 (35,7 kW)

Ilość przetłaczanej cieczy l/m (gal/min) 58 (15.3)

Opc. Złącze hydrauliczne „High Flow”
Ilość przetłaczanej cieczy l/m (gal/min) 100 (26.4)

Pojazd z silnikiem Perkins 404F-22T (44,7 kW)

Ilość przetłaczanej cieczy l/m (gal/min) 70 (18.5)

Opc. Złącza hydrauliczne z tyłu
Ilość przetłaczanej cieczy l/m (gal/min) 31 (8.1)

Opc. Złącze hydrauliczne „High Flow”
Ilość przetłaczanej cieczy l/m (gal/min) 100 (26.4)

Pojazd z silnikiem Deutz TD 2011 (55,1 kW)/ TCD 2.9 (55,4 kW)

Ilość przetłaczanej cieczy l/m (gal/min) 64 (16.9)

Opc. 1 Ilość przetłaczanej cieczy l/m (gal/min) 73 (19.3)

Opc. 2 Ilość przetłaczanej cieczy l/m (gal/min) 103 (27.2)

Opc. Złącza hydrauliczne z tyłu
Ilość przetłaczanej cieczy l/m (gal/min) 48 (12.7)

Opc. Złącze hydrauliczne „High Flow”
Ilość przetłaczanej cieczy l/m (gal/min) 115 (30.4)
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9.8 Instalacja elektryczna

Bezpieczniki

Skrzynki z bezpiecznikami

Obwody elektryczne chronione są bezpiecznikami o różnej mocy. 
Bezpieczniki są umieszczone w różnych skrzynkach w kabinie operatora i 
pod maską silnika.

1. W kierownicy.
2. W prawej konsoli obok fotela operatora.
3. Pod maską silnika.
4. Bezpieczniki główne pod maską silnika

Informacja
Układ bezpieczników różni się w zależności od wyposażenia silnika 
pojazdu.

Moc silnika pojazdu jest podana na tabliczce znamionowej – patrz 
"Tabliczka identyfikacyjna" na stronie 3-15 pozycja 7.
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Układ bezpieczników
Bezpieczniki kolumny kierownicy 1

10
00

36
23

62

F001 (15A)F020 (7,5A)

F002 (10A)F019 (7,5A)

F018 (15A) F003 (15A)

F004 (10A)F017 (7,5A)

F005 (10A)F016 (7,5A)

F006 (15A)F015 (15A)

F007 (10A)F014 (10A)

F008 (5A)F013 (7,5A)

F009 (20A)F012 (15A)

F010 (7,5A)F011 (20A)

Engine ECU

Controlunit CU
Engine ECU

FR: rezerwa bezpieczników
Rys. 207

1

F012

F011

F009

F010

F016 F005

F014 F007

F018 F003

F002

F013 F008

F017 F004

F015 F006

F019

F020 F001FR
 7

,5
FR

 5
FR

 1
0

FR
 2

0
FR

 1
5

FR
 1

0

Poz. Zabezpieczona funkcja  A

F001 Migacz, światła awaryjne 15

F002 Klakson, światło obrotowe, oświetlenie pojazdu 10

F003
Wyłączanie funkcji wchylania (przy teleskopowym pomoście 
podnośnika)

15

F004 Bez funkcji 10

F005 Tylna wycieraczka i pompa spryskiwacza 10

F006
Wskaźnik stabilności – wyświetlacz (przy teleskopowym 
pomoście podnośnika), elektronika pojazdu 15
(2) Elektronika silnika

F007
Odblokowanie osprzętu dodatkowego na pomoście podno-
śnika, światła hamulcowe 10
(4) Sygnał do startu elektroniki silnika

F008
Oświetlenie przełącznika i wyświetlacza na tablicy przyrzą-
dów

5

F009 Reflektory robocze z przodu i z tyłu 20

F010 Przednia wycieraczka i pompa spryskiwacza 7,5

F011 Bez funkcji 20

F012 Światła awaryjne, zapalniczka 15

F013
Oświetlenie wewnętrzne kabiny, 
zapalniczka w kabinie Komfort

7,5

F014 Ogrzewanie 10

F015

Bez funkcji

15

(1) Pompa paliwa, magnes wyłączający silnika, instalacja 
żarzenia
(3) Wspomaganie zimnego uruchamiania, magnes wyłącza-
jący silnika, instalacja żarzenia
(4) Elektronika silnika
(5) Elektronika silnika, wtyczka diagnostyczna, funkcje DPF

F016 Światła krótkie prawe 7,5

F017 Światła krótkie lewe 7,5

F018 Światła długie prawe i lewe, wyświetlacz na tablicy przyrządów 15

F019 Światła gabarytowe prawe, oświetlenie tablicy rejestracyjnej 7,5

F020 Światła gabarytowe lewe 7,5

Pojazdy wyposażone w:
(1) Silnik Perkins 404D-22 (35,7 kW)
(2) Silnik Perkins 404F-22T (44,7 kW)
(3) Silnik Deutz TD 2011 (55,1 kW)
(4) Silnik Deutz TCD 2.9 L4 (55,4 kW)
(5) Silnik Deutz TCD 2.9 DPF (55,4 kW)
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Dane techniczne 9
Informacja
W celu wymiany bezpiecznika tablicy przyrządów kolumny kierownicy 
w wersji kabiny Komfort należy go całkiem przesunąć w kierunku fotela 
operatora.

– patrz "Regulacja kierownicy" na stronie 4-8

Bezpieczniki w konsoli bocznej 2

F
028

F
027

F
026

F
025

F
024

F
023

F
022

F
021

F
036

F
035

F
034

F
033

F
032

F
031

F
030

F
029

F029 (10A)

F021 (15A)

F030 (7,5A)

F022 (15A)

F031 (15A)

F023 (15A)

F032 (10A)

F024 (5A)

F033 (-A)

F025 (10A)

F034 (20A)

F026 (5A)

F035 (10A)

F027 (15A)

F036 (15A)

F028 (20A)

10
00

36
23

64

Controlunit CU
Controllunit CU

Controlunit CUControlunit CUControlunit CU

Rys. 208

2

2

2

Poz. Zabezpieczona funkcja  A

F021 Elektronika pojazdu 15

F022 Elektronika pojazdu 15

F023 Elektronika pojazdu 15

F024 Elektronika pojazdu 5

F025 Radio kl. 30 (prąd stały) 10

F026

Interfejs komunikacyjny (wtyczka diagnostyczna), przełącz-
nik hamulca ręcznego, tryb ciągły 3. obwodu sterowniczego, 
oświetlenie przełącznika dźwigni sterującej pomostu podno-
śnika, przełącznik stykowy, elektronika pojazdu

5

F027
Tłumienie drgań pomostu podnośnika, hamulec opuszcza-
nia, przełącznik 3./4. obwodu sterowniczego (przy telesko-
powym pomoście podnośnika)

15

F028
Sprężarka fotela operatora z amortyzacją pneumatyczną, 
ogrzewanie siedzenia

20

F029 Gniazdko elektryczne z tyłu pojazdu 10

F030 Złącza hydrauliczne z tyłu 7,5

F031
High Flow i chłodnica oleju hydraulicznego systemu High 
Flow 

15

F032 Centralny układ smarowania, hamowanie impulsowe 10

F033 Bez funkcji

F034 Ogrzewanie, klimatyzacja 20

F035 Radio, kl. 15 (prąd zapłonowy) 10

F036 Ogrzewanie szyby tylnej 15
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9 Dane techniczne
Bezpieczniki pod maską silnika 3

Tylko w przypadku pojazdu z silnikiem Perkins 404F-22T (44,7 kW) lub 
silnika Deutz TCD 2.9 DPF

F
044

F
043

F
042

F
041

F
040

F
039

F
038

F
037

Rys. 209

3

404F-22T (44,7 kW):

TCD 2.9 DPF:

F037

F038

F039

F040

F041

F042

F043

F044

Poz. Zabezpieczona funkcja  A

F037
Instalacja żarzenia(2) 15

Czujnik natężenia przepływu spalin(5) 15

F038 Funkcje DPF(2) 7,5

F039
Pompa paliwowa(5) 7,5

Czujnik natężenia przepływu spalin(5) 7,5

F040 Bez funkcji 7,5

F041
Bez funkcji(2) 5

Elektronika silnika(5) 5

F042
Bez funkcji(2) 10

Elektronika silnika(5) 10

F043
Bez funkcji(2) 10

Elektronika silnika(5) 10

F044
Bez funkcji(2) 15

Elektronika silnika(5) 15

Pojazdy wyposażone w:
(2) Silnik Perkins 404F-22T (44,7 kW)

(5) Silnik Deutz TCD 2.9 DPF (55,4 kW)

F044 (15A)

10
00

36
23

65

F037 (15A) F038 (7,5A) F039 (7,5A) F040 (5A) F041 (5A) F042 (10A) F043 (10A)

Engine ECU Engine ECU Engine ECU Engine ECU

10
00

37
56

11

F041 (-A)F037 (5A)

F042 (-A)F038 (10A)

F043 (-A)F039 (5A)

F044 (-A)F040 (-A)
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Bezpieczniki główne pod maską silnika 4

 F
301

 F
302

 F
303

 F
304

 F
305

 F
306

Rys. 210

4

4

H

Poz. Zabezpieczona funkcja  A

F301 Tablica przyrządów 40

F302 Bez funkcji 50

F303

Bez funkcji(1) (3) 

60
Przekaźnik silnika(2) 

Pompa paliwowa (4) (5) 20

F304
Bez funkcji(1) (2) (4) (5) 30

Instalacja żarzenia(3) 50

F305

Instalacja żarzenia(1) (2) (3) 50

Bez funkcji(4) 40

Bezpiecznik F039, F040, F041(5) 40

F306

Bez funkcji(1) (3)

60
Elektronika silnika(2) 

Elektronika silnika(4) (5) 30

F307
Bez funkcji(1) (2) (3) (5) -

Instalacja żarzenia(4) 150

Pojazdy wyposażone w:
(1) Silnik Perkins 404D-22 (35,7 kW)

(2) Silnik Perkins 404F-22T (44,7 kW)

(3) Silnik Deutz TD 2011 (55,1 kW)

(4) Silnik Deutz TCD 2.9 L4 (55,4 kW)

(5) Silnik Deutz TCD 2.9 DPF (55,4 kW)

F306 (60A)

10
00

37
56

12

F301 (40A) F302 (50A) F303 (60A) F304 (30A) F305 (50A)

F306 (60A)

10
00

37
56

13

Engine ECU

F301 (40A) F302 (50A) F303 (60A) F304 (30A) F305 (50A)

F306 (60A)

10
00

37
56

16

F301 (40A) F302 (50A) F303 (60A) F304 (50A) F305 (50A)

F306 (30A)

10
00

37
56

14

Engine ECU

F301 (40A) F302 (50A) F303 (20A) F304 (30A) F305 (40A)

F306 (30A)

10
00

37
56

15

Engine ECU
F039,F040,

F041

F301 (40A) F302 (50A) F303 (20A) F304 (30A) F305 (40A)
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9 Dane techniczne
Informacja
Jeśli stosuje się pojazd z silnikiem Deutz TCD 2.9 L4 (55,4 kW), w skrzyni 
akumulatora znajduje się dodatkowy bezpiecznik główny 150 A H, który 
zabezpiecza przekaźnik żarzenia.

9.9 Momenty dokręcające

Ogólne momenty dokręcające

Specjalne momenty dokręcające

Wymiar śruby
Momenty dokręcające w Nm (ft. lbs.)

8.8 10.9 12.9

M4 3 (2.21) 4 (2.95) 5 (3.68)

M5 5,5 (4.06) 8 (5.90) 10 (7.37)

M6 10 (7.37) 14 (10.32) 16 (11.80)

M8 23 (16.96) 34 (25.07) 40 (29.50)

M10 46 (33.92) 67 (49.41) 79 (58.26)

M12 79 (58.26) 115 (84.81) 135 (99.57)

M14 125 (92.19) 185 (136.44) 220 (162.26)

M16 195 (143.82) 290 (213.89) 340 (250.77)

M18 280 (206.51) 400 (295.02) 470 (346.65)

M20 395 (291.33) 560 (413.03) 660 (486.79)

M22 540 (398.28) 760 (560.54) 890 (656.43)

M24 680 (501.54) 970 (715.43) 1150 (848.19)

M27 1000 (737.56) 1450 (1069.46) 1700 (1253.85)

M30 1350 (995.70) 1950 (1438.24) 2300 (1696.39)

Oznaczenie
Momenty dokręcające

Nm (ft. lbs.)

Nakrętka koła

M18 x 1,5 285 (210)

M20 x 1,5 400 (295)

M22 x 1,5 500 (365)

Zawór ograni-
czający wyso-
kiego ciśnienia

M10 10 (7)

M8 22 (16)
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9.10 Chłodziwo

Ważne wskazówki co do chłodziwa
Poziom chłodziwa kontrolować w regularnych odstępach czasu. Płytki 
chłodnicy muszą być pokryte chłodziwem. Zwracać uwagę, aby chłodziwo 
było zmieszane ze środkiem ochrony przed zamarzaniem w odpowiedniej 
proporcji, także w lecie. Środek ochrony przed zamarzaniem chroni także 
przed korozją wewnętrzną silnika i chłodnicy.

Tabela mieszania chłodziwa

Temperatura zewnętrzna1 Woda Chłodziwo2

do °C (°F) % obj. % obj.

-37 (-34,6) 50 50
1. Także wyższe temperatury zewnętrzne wymagają zastosowania stosunku składników mieszanki 1:1, 

aby zapewnić ochronę przed korozją, kawitacją i osadami.
2. Mieszanie płynu chłodniczego z innymi czynnikami jest zabronione.
BA WL44 / WL54 * 05/2017* RL50-60LP_9_Tech_Data_pl.fm * [pl] 9-13
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9.11 Emisje hałasu

Param. ciśn. akustycz.

Pojazd z silnikiem Perkins 404D-22 dB(A)

Średni poziom hałasu LwA

Gwarantowany poziom hałasu LwA

Podany poziom ciśnienia akustycznego LpA

Pojazd z silnikiem Perkins 404F-22T dB(A)

Średni poziom hałasu LwA

Gwarantowany poziom hałasu LwA

Podany poziom ciśnienia akustycznego LpA

Pojazd z silnikiem Deutz TD2011 dB(A)

Średni poziom hałasu LwA

Gwarantowany poziom hałasu LwA

Podany poziom ciśnienia akustycznego LpA

Pojazd z silnikiem Deutz TCD2.9 dB(A)

Średni poziom hałasu LwA 99,9

Gwarantowany poziom hałasu LwA 101

Podany poziom ciśnienia akustycznego LpA 79

Pojazd z silnikiem Deutz TCD2.9 DPF dB(A)

Średni poziom hałasu LwA 100,1

Gwarantowany poziom hałasu LwA 101

Podany poziom ciśnienia akustycznego LpA 79
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9.12 Drgania

Informacje na temat drgań
Wibracje dłoń/ramię:

Drgania przenoszone na układ dłoń-ramię nie przekraczają 2,5 m/s² 
(98.42 in/s²).

Wibracje/całe ciało:

Pojazd został wyposażony w siedzenie operatora spełniające wymagania 
normy EN ISO 7096:2000.

Podczas zastosowania pojazdu w sposób zgodny z przeznaczeniem 
drgania całego ciała wahają się od mniej niż 0,5 m/s² (19.69 in/s²) do 
krótkotrwałej wartości maksymalnej.

Do obliczania wartości wibracji wg ISO/TR 25398:2006 zaleca się 
stosowanie wartości podanych w tej tabeli. Równocześnie należy 
uwzględnić rzeczywiste warunki robót.

Ładowarki teleskopowe, podobnie jak ładowarki kołowe, zostały 
sklasyfikowane wg ciężaru roboczego.

Rodzaj pojazdu
Typowe warunki eks-

ploatacji

Wartość średnia Odchylenie standardowe (s)

1,4*aw,eqx 1,4*aw,eqy aw,eqz 1,4*sx 1,4*sy sz

Ładowarka kom-
paktowa kołowa 
Ciężar roboczy < 
4500 kg 
(9920.8 lbs.)

Load & carry 
(prace załadun-
kowe i transp.)

0,94 m/s²
(3.08 ft/s²)

0,86 m/s²
(2.82 ft/s²)

0,65 m/s²
(2.13 ft/s²)

0,27 m/s²
(0.89 ft/s²)

0,29 m/s²
(0.95 ft/s²)

0,13 m/s²
(0.43 ft/s²)

Ładowarka 
kołowa Ciężar 
roboczy > 4500 kg 
(9920.8 lbs.)

Load & carry 
(prace załadun-
kowe i transp.)

0,84 m/s²
(2.76 ft/s²)

0,81 m/s²
(2.66 ft/s²)

0,52 m/s²
(1.71 ft/s²)

0,23 m/s²
(0.76 ft/s²)

0,20 m/s²
(0.66 ft/s²)

0,14 m/s²
(0.46 ft/s²)

Zastosowanie w 
urabianiu (surowe 
warunki robocze)

1,27 m/s²
(4.17 ft/s²)

0,97 m/s²
(3.18 ft/s²)

0,81 m/s²
(2.66 ft/s²)

0,47 m/s²
(1.54 ft/s²)

0,31 m/s²
(1.02 ft/s²)

0,47 m/s²
(1.54 ft/s²)

Przemieszczenie 
pojazdu

0,76 m/s²
(2.49 ft/s²)

0,91 m/s²
(2.99 ft/s²)

0,49 m/s²
(1.61 ft/s²)

0,33 m/s²
(1.08 ft/s²)

0,35 m/s²
(1.15 ft/s²)

0,17 m/s²
(0.56 ft/s²)

Prace załadun-
kowe

0,99 m/s²
(3.25 ft/s²)

0,84 m/s²
(2.76 ft/s²)

0,54 m/s²
(1.77 ft/s²)

0,29 m/s²
(0.95 ft/s²)

0,32 m/s²
(1.05 ft/s²)

0,14 m/s²
(0.46 ft/s²)
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9.13 Ciężar

Ciężar pojazdu

9.14 Ciężar użytkowy / udźwig / siła podnoszenia

Ciężar użytkowy i obciążenie na oś

Masa przyczepy i nacisk na zaczep holowniczy

Dane na temat ciężarów
WL44 WL54

kg lbs. kg lbs.

ciężar roboczy 4600 10 141 5800 12 787

Dopuszczany ciężar całkowity 6000 13 228 6500 14 330

Dane na temat ciężarów
WL44 WL44(30 km/h) WL54

kg lbs. kg lbs. kg lbs.

Dopuszczalne obciążenia na oś 4000 8819 4500 9921 4500 9921

Dopuszczalny ciężar użytkowy z łyżką

 Pojazd z bezpiecznym dachem operatora 1087 2396 1087 2396 1380 3042

 Pojazd z kabiną 1288 2840 1288 2840 1457 3212

Dopuszczalne obciążenie z widłami do palet

 Pojazd z bezpiecznym dachem operatora 1138 2509 1138 2509 1560 3439

 Pojazd z kabiną 1298 2862 1298 2862 1593 3512

Dopuszczalne obciążenia sprzęgu holowniczego przyczepy (opc.) kg lbs.

Obciążenie przyczepy z zahamowaną przyczepą (nachylenie maks. 10%) 8000 11 023

Obciążenie przyczepy z niezahamowaną przyczepą (nachylenie maks. 10%) 750 1654

Dopuszczalny nacisk na zaczep holowniczy 75 165
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Dane techniczne
9.15 Gabaryty

Gabaryty pojazdu WL44

W

P
Q

R

X

Y

N

ML
K

J

H

F

EDC

B

A

T
U

V

N

O

L

J

S

O

Z

Rys. 211 
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Poz. Oznaczenie mm (in)

A
Długość całkowita z łyżką standardową 5542 218.19

Długość całkowita z widłami do palet 6047 238.07

B Długość całkowita bez osprzętu 4647 182.95

C Od środka osi do trzpienia łyżki 1027 40.43

D Rozstaw osi 2005 78.94

E Występ tylnej części 1531 60.28

F*

Wysokość nad dachem ochronnym niskim 2313 91.06

Wysokość nad dachem ochronnym wysokim 2472 97.32

Wysokość nad kabiną wysoką 2521 99.25

H* Wysokość siedzenia 1471 57.91

J*
Całkowita wysokość robocza z łyżką standardową 4057 159.72

Całkowita wysokość robocza z widłami do palet 3779 148.78

K* Maks. wysokość punktu obrotu łyżki 3353 132.01

L*
Wysokość nadwyżki ładunku z łyżką standardową 3020 118.90

Wysokość nadwyżki ładunku z widłami do palet 3056 120.31

M* Maks. wysokość wysypu 2475 97.44

N*
Maks. zasięg przy M z łyżką standardową 693 27.28

Maks. zasięg przy L z widłami do palet 431 16.97

O*
Głębokość kopania z łyżką standardową 123 4.84

Głębokość kopania z widłami do palet 86 3.39

P* Szerokość całkowita 1825 71.85

Q* Rozstaw 1500 48.82

R Szerokość powyżej bezpiecznego dachu operatora / kabiny 1188 46.77

S* Prześwit 358 14:09

T Maks. promień (w zależności od szerokości łyżki) 4275 168.31

U* Promień koła zewnętrznego 3587 141.22

V* Promień wewnętrzny 1685 66.34

W Kąt zgięcia ° 42

X Kąt staczania przy maksymalnej wysokości podnoszenia ° 43

Y Maks. kąt wychylenia ° 39

Z Kąt staczania przy gruncie ° 42

Wszystkie gabaryty z oponami 12,5-18 ET-50
*W wypadku innego ogumienia lub innych zastosowanych felgach wymiary ulegną zmianie
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Dane techniczne 9
Poz. Oznaczenie mm (in)

A
Długość całkowita z łyżką standardową 5760 226.77

Długość całkowita z widłami do palet 6110 240.55

B Długość całkowita bez osprzętu 4828 190.08

C Od środka osi do trzpienia łyżki 991 39.02

D Rozstaw osi 2150 84.65

E Występ tylnej części 1531 60.28

F*
Wysokość nad dachem ochronnym 2495 98.23

Wysokość nad kabiną 2544

H* Wysokość siedzenia 1495 58.86

J*
Całkowita wysokość robocza z łyżką standardową 4561 179.57

Całkowita wysokość robocza z widłami do palet 4151 163.43

K* Maks. wysokość punktu obrotu łyżki 3671 144.53

L*
Wysokość nadwyżki ładunku z łyżką standardową 3335 131.30

Wysokość nadwyżki ładunku z widłami do palet 3450 135.83

M* Maks. wysokość wysypu 2864 112.76

N*
Maks. zasięg przy M z łyżką standardową 875 34.45

Maks. zasięg przy L z widłami do palet 310 12.20

O*
Głębokość kopania z łyżką standardową 114 4.49

Głębokość kopania z widłami do palet -1 -0.04

P* Szerokość całkowita 1742 68.58

Q* Rozstaw 1422

R Szerokość nad dachem ochronnym / kabiną 1188 46.77

S* Prześwit 352 13.86

T Maks. promień (w zależności od szerokości łyżki) 4242 167.01

U* Promień koła zewnętrznego 3785 149.02

V* Promień wewnętrzny 1914 75.35

W Kąt zgięcia ° 42

X Kąt staczania przy maksymalnej wysokości podnoszenia ° 44

Y Maks. kąt wychylenia ° 28

Z Kąt staczania przy gruncie ° 38

Wszystkie gabaryty z oponami 12,5-20 ET-0
*W wypadku innego ogumienia lub innych zastosowanych felgach wymiary ulegną zmianie
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