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Įvadas
Naudojimas pagal paskirtį

Įvadas
Šis
krautuvas
užtikrina
aukščiausius
įmanomus ekonominius rodiklius, maksimalų
saugumą ir valdymo patogumą. Todėl krautuvo
naudotojas, siekdamas maksimaliai išnaudoti
šiuos privalumus, turėtų būti suinteresuotas
kaip galima ilgiau išlaikyti šias savybes
nepakitusiomis.
Gaminant krautuvą, buvo:
· laikomasi visų ES direktyvų sudėtyje
esančių saugos reikalavimų;
· atlikti visose galiojančiose direktyvose
nurodyti atitikties bandymai.
Tai patvirtina informaciniame skydelyje esantis
CE ženklas.
Šioje Eksploatavimo instrukcijoje pateikiami
visi su krautuvo įvedimu į eksploataciją,
eksploatavimu ir remontu susiję techniniai
parametrai.
Kai kuriems papildomiems įrenginiams
galioja atskiros jų tiekimo komplekte esančios
eksploatavimo instrukcijos.
Laikykitės

Eksploatavimo

instrukcijoje

pateikiamų bendrųjų ir tik šiai, konkrečiai
modifikacijai galiojančių nurodymų, reguliariai
ir savalaikiai atlikite techninės priežiūros plane
nurodytus darbus, naudodami nurodytas
eksploatacines
medžiagas.
Tam,
kad
išsaugotumėte teisę į garantinį aptarnavimą,
atliktas patikros ir techninės priežiūros
priemones įforminkite krautuvo techniniame
pase.
Tekste esantys nurodymai „pirmyn“, „atgal“,
„kairėn“, „dešinėn“ pateikiami atskaitos tašku
imant aprašomą krautuvo dalį kai krautuvas
važiuoja pirmyn (t.y., kai kėlimo šakių virbai
nukreipti į priekį).
Kitiems, čia nepaminėtiems techninės
priežiūros
darbams
atlikti
reikalingos
specializuotos žinios, matavimo prietaisai,
dažnai – ir specialūs įrankiai. Dėl šių darbų
atlikimo kreipkitės į bendrovės įgaliotąjį
atstovą.
Techninės priežiūros darbus leidžiama atlikti tik
kvalifikuotiems ir bendrovės Linde įgaliotiems
darbuotojams.

Naudojimas pagal paskirtį
Šis krautuvas skirtas apkrovų grafike nurodytos
masės krovinių krovimui ir transportavimui.
Griežtai laikykitės:
· kartu su šia Eksploatavimo instrukcija
pateikiamoje brošiūroje „Krautuvų saugaus
ir teisingo naudojimo taisyklės“ - VDMA
išvardintų reikalavimų;
· Jūsų profesinės sąjungos nelaimingų
atsitikimų prevenciją reglamentuojančios
dokumentacijos reikalavimų;
· transporto judėjimą viešuosiuose kaliuose
reglamentuojančių kelių eismo taisyklių
reikalavimų;
· kitų Jūsų šalyje
reikalavimų.

galiojančių

taisyklių

Krautuvo tinkamą naudojimą ir naudojimą
pagal paskirtį reglamentuojančių taisyklių

	

reikalavimų ypač griežtai privalo laikytis visi
atsakingi asmenys, o ypač tie, kurie tiesiogiai
dirba su krautuvu, - t.y. mašinistai ir remonto
darbus atliekantys darbuotojai.
Gamintojas Linde neprisiima jokios rizikos,
kylančios iš krautuvo naudojimo ne pagal
paskirtį. Visa ši rizika tenka naudotojui.
Norėdami šį krautuvą panaudoti šiose
taisyklėse nenurodytiems darbams atlikti, o
ypač tais atvejais, kai tokių darbų atlikimui būtini
krautuvo komplektacijos arba konstrukcijos
pakeitimai, kreipkitės į bendrovės įgaliotąjį
atstovą.
Bet kokius krautuvo konstrukcijos pakeitimus,
įskaitant papildomų padargų prijungimą arba
esamų padargų pakeitimą kitais, leidžiama
atlikti tik gavus gamintojo sutikimą.
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Techninis aprašymas

Naudojami simboliai
Šioje
Instrukcijoje
naudojami
terminai
PAVOJINGA,
ATSARGIAI,
DĖMESIO,
NURODYMAS ir E-NURODYMAS skirti
atkreipti dėmesį į pavojingas ir neįprastas
situacijas arba ypač svarbią informaciją:
PAVOJINGA
Taip pažymėto nurodymo nesilaikymas gali tapti
gyvybei pavojingos situacijos ir/ arba didelių
materialinių nuostolių atsiradimo priežastimi.

NURODYMAS
Taip atkreipiamas dėmesys į techninius
aspektus, kurie net ir specialistams gali būti ne
visai akivaizdūs.
E-NURODYMAS
Taip pažymėto nurodymo nesilaikymas gali
padaryti žalos aplinkai.
DĖMESIO

ATSARGIAI
Taip pažymėto nurodymo nesilaikymas gali tapti
sudėtingų traumų ir/ arba didelių materialinių
nuostolių atsiradimo priežastimi.

DĖMESIO
Taip pažymėto nurodymo nesilaikymas gali tapti
įrangos sugadinimo arba sunaikinimo priežastimi.

Tokiu ženklu paženklintos įvairios
krautuvo vietos, prie kurių dirbant
būtinas ypatingas atsargumas ir
rūpestingumas.
Tai
yra
nurodymas
laikytis
atitinkamame
Eksploatavimo
instrukcijos skyrelyje pateikiamų
reikalavimų.

Jūsų pačių saugumui gali būti naudojami ir
kiti įspėjamieji simboliai. Laikykitės simboliais
reiškiamų įspėjimų.

Techninis aprašymas
386 – osios serijos krautuvas leidžia atlikti
krovinių krovos ir paketavimo darbus. Modelis
E 12 gali kelti iki 1,2 t masės krovinius, E 14
– iki 1,4t, E 15 – iki 1,5t, E 16 – iki 1,6t, E 18
– iki 1,8t, E 20 – iki 2,0t.
NURODYMAS
Tikslią nuo kėlimo aukščio priklausančią
maksimalią keliamąją galią pasitikslinkite
apkrovų grafike.
Atviras rėmas, pagal naujausius ergonomikos
mokslo duomenis suprojektuota mašinisto
darbo vieta, į serijinę komplektaciją įeinanti
elektros energiją taupanti skaitmeninė
valdymo sistema (LDC) – visi šie privalumai
paverčia krautuvą puikiu darbo įrankiu.
Krautuvo matmenys labai kompaktiški, geras
matomumas iš kabinos, o kintama ratų bazė
užtikrina tiek bendrą stabilumą, tiek stabilumą
posūkiuose.

Pasukama ašis
Typ E 12, E 14, E 15, E 16, E 18
Darant posūkį krautuvui su pasukamo tipo
vairuojamąja ašimi, pasukus ašį, galiniai
ratai sukasi priešingomis kryptimis. Tai lemia
nedideles elektros energijos sąnaudas ir
neintensyvų padangų dėvėjimąsi. Tokios
konstrukcijos krautuvo posūkio spindulys ir
darbinis plotis yra labai nedideli, o tai teikia
privalumų dirbant ankštose aplinkose.
Kombinuota vairuojamoji ašis
E 16, E 18, E 20
Krautuvo
konstrukcija
su
kombinuota
vairuojamąja
ašimi
pasižymi
didele
vairuojamosios ašies eiga, geru sukibimu su
gruntu ir puikų valdomumu uždarose patalpose
ir atvirose teritorijose, bei važiuojant blogais
keliais.

Šio elektrinio krautuvo konstrukcijoje gali būti
naudojamos dviejų tipų vairuojamosios ašys:
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Įvadas
Techninis aprašymas
Krautuvas varomas elektros varikliais. Dar
vienas variklis suka hidraulinį siurblį, sudarantį
slėgį vairavimo ir darbine hidraulinėms
sistemoms.

Transmisija
Krautuvo ratus suka du viename priekinės
ašies
mazge
kompaktiškai
patalpinti
važiavimo varikliai su automatiniu posūkio
valdymu ir autonomine pavara. Reikalingą
elektros energiją tiekia akumuliatorius. Yra
du važiavimo pedalai, kuriais per skaitmeninę
belaipsnę
pavarų
perjungimo
sistemą
valdomas važiavimas pirmyn arba atgal.

Vairavimo sistema
Krautuvo vairavimas tikslus, jautrus ir labai
nesunkus. Visa tai užtikrina hidrostatinė
vairavimo sistema. Sukant nedidelį krautuvo
vairą, vairavimo cilindras pasuka vairuojamąją
ašį.

Hidraulinė sistema
Hidraulinę sistemą sudaro: elektros variklis;
vairavimo sistemą ir kėlimo stiebo pakreipimo
bei kėlimo cilindrus aptarnaujantis hidraulinis
siurblys; hidraulinės alyvos bakas su
ventiliacijos filtru ir alyvos lygio matavimo
strypeliu, taip pat įsiurbimo ir slėginis filtrai.

Valdymas
Važiavimo greitis (nuo stovėjimo vietoje iki
maksimalaus greičio) sklandžiai reguliuojamas
spaudžiant važiavimo pirmyn arba atgal pedalą.
Vairavimui ir darbinių operacijų valdymui gali
būti naudojamos abi rankos.
Dėl to galima greitai keisti važiavimo kryptį, o
krovos darbų atlikimas reikalauja santykinai
nedaug jėgų.
Visos darbinės operacijos (pakėlimas,
nuleidimas, pakreipimas) atliekamos viena
valdymo svirtimi (vairalazde). Papildomų
prikabinamų padargų valdymui gali būti
įrengta antra valdymo svirtis. Yra krautuvo
modifikacija,
kurioje
kiekvieni
darbinei
operacijai (pakėlimui, nuleidimui ir pakreipimui)

	

skirta atskira vairalazdė.

Stabdžių sistema
Krautuvo
konstrukcijoje
yra
keletas
nepriklausomų stabdymo sistemų. Yra
elektrinis ir hidraulinis stabdžiai bei hidraulinis
stovėjimo stabdys. Spaudžiant stabdymo
pedalą, hidraulinis darbinis stabdys įjungia
ir valdo varančiojoje ašyje įrengtą diskinį
stabdį. Hidraulinis stovėjimo stabdys įjungia
tik pavaros mechanizmo diskinį stabdį.
Kai mašinistas keičia važiavimo kryptį, kai
paspaudžiamas priešingos krypties važiavimo
pedalas, suveikia elektrinis priešingos krypties
elektros srovės stabdys.
Važiavimo pedalui sugrįžus į pradinę padėtį,
suveikia LBC (Linde-Brake-Control) sistemos
stabdys.
Taigi, kai mašinistas atleidžia važiavimo
pedalą, LBC sistema stabdo krautuvą. Klientui
pageidaujant, specializuotos programinės
įrangos pagalba galima perprogramuoti LBC
sistemos veikimą.
NURODYMAS
Serijinėje krautuvo konstrukcijoje yra elektros
energijos grąžos mechanizmas, kuris stabdant
ir keičiant važiavimo kryptį, generuoja ir
perduoda į akumuliatorių tam tikrą elektros
energijos kiekį.

Stovėjimo stabdys
Hidraulinis stovėjimo stabdys įjungia
pavaros mechanizmo diskinį stabdį.

tik

Elektros sistema
Elektros
sistema
sumontuota
gerai
apsaugotoje priekinėje dalyje, pritvirtinta
prie priekinės ašies. Reikalingą elektros
energiją tiekia važiuoklės rėme sumontuotas
48 voltų akumuliatorius (modeliuose E 12
ir E 15 naudojami 24 voltų akumuliatoriai).
Atlenkiamas šoninis akumuliatoriaus skyrelio
gaubtas su užraktu leidžia greitai ir patogiai
pakeisti akumuliatorių.
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NURODYMAS
Garantijos galiojimo laikotarpiu atidarinėti
valdymo ir indikacijos prietaisų korpusus griežtai
draudžiama. Šio nurodymo nesilaikymas gali
tapti teisės į garantinį aptarnavimą netekimo
priežastimi.
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Darbų sauga
Saugos reikalavimai

Saugos reikalavimai
Saugos reikalavimai
Kartu su šia Eksploatavimo instrukcija tiekiamos
„Krautuvų saugaus ir teisingo naudojimo
taisyklės“, su kuriomis turi būti susipažinę visi
su šiuo krautuvu sąveiką turintys darbuotojai,
o ypač mašinistai ir techninio aptarnavimo
specialistai.
Darbdavys privalo užtikrinti, kad krautuvo
mašinistas būtų susipažinęs ir perpratęs visus
saugos reikalavimus.
Reikalavimai
laikytis:

ir

nurodymai,

kurių

būtina

•

informacija apie krautuvų naudojimą;

•

taisyklės, reglamentuojančios darbo zonų ir
krautuvų važinėjimo kelių išdėstymą darbo
vietoje;

•

krautuvo mašinisto elgesio taisyklės, teisės,
pareigos;

•

elgesys ypatingose darbo zonose;

•

informacija apie krautuvo
važiavimą, stabdymą;

•

informacija
priežiūrą;

•

reguliarios patikros;

•

saugos technikos egzaminas;

•

informacija apie naudotų tepimo medžiagų,
alyvų ir akumuliatorių utilizavimą;

•

liekamoji rizika.

apie

remontą

įjungimą,
ir

techninę

Krautuvo naudotojams ir už jį atsakingiems
asmenims (darbdaviams) rekomenduojama
laikytis visų su krautuvo eksploatacija susijusių
saugos reikalavimų.
Vadovaujantis Vokietijos profesinių sąjungų
dokumento BGV D 27 reikalavimais,
supažindinat būsimąjį mašinistą su krautuvu,
ypatingą dėmesį būtina atkreipti į šiuos
aspektus:
•

Linde krautuvo ypatybės (valdymo sistema
su dviem pedalais, centrinė valdymo svirtis
(vairalazdė), stabdymo pedalas);

•

papildoma įranga;

•

darbovietės ir darbo vietos ypatybės.

	

Važiavimo, vairavimo bei pavarų perjungimo
veiksmų būsimasis mašinistas privalo mokytis
iki išmoks atlikti šiuos veiksmus automatiškai.
Ir tik tuomet galima mokytis krovos bei
paketavimo veiksmų prie lentynų.
Saugos nuorodos
PAVOJINGA
Saugos priemonės (pvz., sėdynės relė) skirtos
saugumui užtikrinti.
Griežtai draudžiama atjungti arba demontuoti bet
kokias saugos priemones.

PAVOJINGA
Prie trečiosios papildomos hidraulinės grandinės
(jeigu yra) negalima jungti įrangos, kuriai keliami
dideli saugumo reikalavimai (pavyzdžiui, ryšulių
griebtuvo arba skysčių talpyklos pakreipimo
funkcijos).
Siekiant išvengti savaiminio griebtuvo atleidimo
arba pakrypimo, papildomas funkcijas prijunkite prie
pirmosios papildomos hidraulinės grandinės.

PAVOJINGA
Bet kokios papildomos kiaurymės arba
suvirinimai silpnina apsauginį kabinos stogą.
Todėl virinti krautuvo apsauginio stogo elementus
arba gręžti juose kiaurymes griežtai draudžiama.

DĖMESIO
Virinant kitose krautuvo vietose, kyla grėsmė pažeisti
elektronines krautuvo sistemas.
Prieš pradėdami bet kokius virinimo darbus, atjunkite
akumuliatorių ir visas elektroninių valdymo elementų
jungtis.

ATSARGIAI
Ilgai dirbant su krautuvu, išmetimo ir
oro išleidimo sistemų elementai gali
būti įkaitę.
Dėvėkite
tinkamas
priemones.

apsaugines
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Elgesys su eksploatacinėmis medžiagomis
ATSARGIAI
Pasirūpinkite
apšvietimu.

tinkamu

krautuvo

darbo

vietos

Jeigu aplinkos apšvietimas nepakankamas, dirbkite
įsijungę krautuvo žibintus.

Kaip elgtis krautuvui virstant

· Neatsisekite saugos diržo
· Nesistenkite iššokti iš krautuvo
· Tvirtai laikykitės
· Išskėskite ir įremkite kojas
· Pasilenkite virtimui priešinga kryptimi

Pagal paskirtį naudojamas krautuvas yra
visiškai stabilus. Krautuvas gali apvirsti tik dėl
naudojimo ne pagal paskirtį arba dėl mašinisto
klaidos. Pastebėję prasidedančio virtimo
požymius, imkitės iliustracijoje pavaizduotų
priemonių.

Elgesys su eksploatacinėmis medžiagomis
E-NURODYMAS
Eksploatacines medžiagas naudokite tik pagal
paskirtį ir laikydamiesi gamintojo pateiktų
nurodymų.
· Eksploatacines medžiagas laikykite tik
tam pritaikytose talpyklose ir tik tam tikslui
pritaikytose vietose.
· Degias medžiagas būtina saugoti nuo
sąveikos su atvira liepsna arba įkaitusiais
daiktais.

· Tinkamai utilizuokite pasenusias arba
naudotas eksploatacines medžiagas.
· Laikykitės teisės aktų reikalavimų.
· Prieš atlikdami filtro keitimą, tepimo darbus
arba bet kokius darbus su hidraulinėmis
sistemomis, nuvalykite tas krautuvo vietas,
prie kurių bus dirbama.
· Remontuojant išimtas ir nereikalingomis
tapusias dalis utilizuokite laikydamiesi visų
aplinkos apsaugos reikalavimų.

· Eksploatacines medžiagas į krautuvą pilkite
tik iš švarių indų.
· Laikykitės
eksploatacinių
medžiagų
gamintojų pateikiamų nurodymų saugos ir
utilizavimo klausimais.
· Saugokitės, kad eksploatacinės medžiagos
neišsilietų.
· Išsiliejimo atveju apdorokite užterštą žemės
paviršiaus vietą tinkamais absorbentais,
kuriuos po to tinkamai utilizuokite.
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Su krautuvų naudojimu susijusios rizikos nustatymas ir įvertinimas
ATSARGIAI

ATSARGIAI

Saugokitės, kad ant odos nepatektų hidraulinio
skysčio – ypač pavojinga su slėgiu išsiveržianti
tokio skysčio čiurkšlė. Įvykus tokiam sužeidimui,
nedelsiant kreipkitės pagalbos į gydytoją.

Netinkamas elgesys su aušinimo skysčiais arba
aušinimo priedais kelia grėsmę sveikatai ir aplinkai.
Griežtai laikykitės gamintojo nurodymų.

Nešiokite asmeninės saugos priemones.

Ekspertas
Ekspertu laikomas tas, kuris turėdamas
atitinkamo išsilavinimo ir pakankamos
patirties suteiktas žinias krautuvų srityje,
o taip pat būdamas susipažinęs su
galiojančiais valstybiniais darbų saugos
reikalavimais,
nelaimingų
atsitikimų
prevenciją reglamentuojančiais teisės aktais,
direktyvomis bei visuotinai pripažintais darbo

su technika reikalavimais (DIN standartais,
VDE nutarimais, kitų ES narių arba kitokių
sutarčių pagrindu į ES ekonominę erdvę
įeinančių šalių techninėmis taisyklėmis),
bei turėdamas atitinkamus įgaliojimus, gali
nuspręsti, ar krautuvo techninė būklė užtikrina
saugų jo eksploatavimą.

Krautuvų veikimas gamybinėse teritorijose
Daugeliu atvejų gamybinės teritorijos turi taip
vadinamą ribotai viešojo eismo statusą. Prieš
pradėdami eksploatuoti krautuvą, įsitikinkite,
kad turimas gamybinės veiklos civilinės

atsakomybės draudimas padengia žalą, kurią
krautuvas gali padaryti tretiesiems asmenims
tokiose ribotai viešojo eismo teritorijose.

Nuostatai
Patikra pagal Nelaimingų atsitikimų
prevencijos
nuostatų
(UVV)
reikalavimus
Vadovaujantis

Nelaimingų

atsitikimų

prevencijos nuostatais (UVV), ne rečiau, kaip
kartą per metus specialiai apmokyti darbuotojai
turi atlikti krautuvo techninės būklės patikrą.
Kreipkitės į bendrovės įgaliotąjį atstovą.

Su krautuvų naudojimu susijusios rizikos nustatymas ir
įvertinimas
Rizika

Krautuvų įrangos
neatitikimas vietinių
norminių aktų
reikalavimams

	

Priemonė

Patikrinimas

Kontrolinė
pastaba:
Nurodymai
X = atlikta
- = rizikos nėra
Kilus abejonių,
pasiteiraukite
šakinėje profesinėje
sąjungoje arba
kompetentingoje
priežiūros institucijoje
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Su krautuvų naudojimu susijusios rizikos nustatymas ir įvertinimas
Kontrolinė
pastaba:
Nurodymai
X = atlikta
- = rizikos nėra

Rizika

Priemonė

Mašinisto žinių ir
kompetencijos stoka

Mašinisto mokymai (dirbant
su sėdimo arba stovimo tipo
krautuvais)

Mašinisto žinių ir
kompetencijos stoka

Mašinisto instruktažas
(dirbant su vežimėliais keltuvais)

Nesankcionuota
prieiga prie krautuvų

Krautuvo raktelių suteikimas
tik įgaliotiems asmenims

Nesaugi krautuvų
techninė būklė

Reguliarūs patikrinimai ir
trūkumų šalinimas

UVV-BGV D 27- §§9,
37
BGG918

Kroviniai riboja
matomumą

Krautuvų darbo planavimas

UVV-BGV D 27- §12

Oro tarša

Dyzelinių išmetamųjų dujų
taršos analizė

TRGS 554

Oro tarša

Dujinės įrangos išmetamųjų
dujų taršos analizė

MAK sąrašai

UVV-BGV D 27- §7,
BGG925 vairuotojo
teisės VDI 3313

Neleistini krautuvų
naudojimo būdai
Supažindinimas su
(naudojimas ne pagal eksploatavimo instrukcija
paskirtį)

UVV-BGV D 27- §5

Neleistini krautuvų
naudojimo būdai
Raštiškas mašinisto
(naudojimas ne pagal įgaliojimas
paskirtį)

UVV-BGV D 27- §7

Neleistini krautuvų
UVV-BGV D 27 ir VDMA
naudojimo būdai
brošiūroje pateikiamų
(naudojimas ne pagal
reikalavimų laikymasis
paskirtį)
a) dyzelino pylimas į
degalų baką

UVV-BGV D 27 ir VDMA
brošiūroje pateikiamų
reikalavimų laikymasis

b) dujų baliono
pildymas

UVV-BGV D 27 ir VDMA
brošiūroje pateikiamų
reikalavimų laikymasis

Akumuliatorių
įkrovimas

UVV-BGV D 27,
Eksploatavimo instrukcijoje,
VDMA brošiūroje ir
VDE 0510 pateikiamų
reikalavimų laikymasis
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Darbų sauga
Su krautuvų naudojimu susijusios rizikos nustatymas ir įvertinimas
Vokietijoje, vadovaujantis darbo saugos
įstatymu (ArbSchG), darbdavys privalo
įvertinti, kokios rizikos gali atsirasti jo
darbuotojams ir kokių būtina imtis prevencinių
priemonių (§5 ArbSchG). Būtina įforminti
įvertinimo rezultatų protokolą (§5 ArbSchG).
Krautuvus, kurių eksploatavimo rizikos yra
vienodos, galima įtraukti į vieną protokolą.
Eksploatuojant
krautuvą
ne
Vokietijos
teritorijoje, būtina laikytis vietinių teisės aktų
reikalavimų. Norėdami jums padėti laikytis
teisės aktų reikalavimų, pateikiame aukščiau
išdėstytą rizikų sąrašą. Krautuvų konstrukcija
ir komplektacija pažymėta atitikimą Mašinų
direktyvos 98/37/EB reikalavimams liudijančiu
CE ženklu. Todėl jos neįtrauktos į privalomąją
rizikų įvertinimo apimtį (kaip, beje, ir atskiru CE
ženklu pažymėti papildomi padargai). Tačiau,
eksploatuotojas turi pasirinkti tokią krautuvų
konstrukciją ir komplektaciją, kuri atitinka

10

vietinių teisės aktų reikalavimus.
Siekiant kaip galima išsamiau nušviesti visus
krautuvų saugaus eksploatavimo aspektus,
krautuvo komplekte kartu su šia Eksploatavimo
instrukcija tiekiama ir VDMA brošiūra „Krautuvų
saugaus ir teisingo naudojimo taisyklės“.
Rizikų sąraše nurodytos esminės nelaimingų
atsitikimų rizikos. Jeigu dėl įmonės veiklos
pobūdžio mašinistams kyla kitų grėsmių, šį
rizikų sąrašą galima ir išplėsti.
Daugelyje
įmonių
krautuvų
naudojimo
sąlygos dažniausiai yra vienodos, todėl visas
grėsmes galima įforminti vienu sąrašu. Kilus
abejonių, pasikonsultuokite su jūsų ūkio šakos
profesinės sąjungos specialistais.
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Avarinis išėjimas krautuvuose su galiniu stiklu

Avarinis išėjimas krautuvuose su galiniu stiklu
NURODYMAS
Apvirtus krautuvui, kurio kabinoje sumontuoti
priekinis ir galinis stiklai, ne visada būna
galimybė išlipti per šonines dureles. Kilus
pavojui, vairuotojas turi galimybę išlipti
atidarydamas galinį stiklą. Norėdami išlipti per
galinį stiklą:
 Atidarykite kairįjį ir dešinįjį fiksatorius.
 Švelniai spausdami stiklą iš vidaus į
išorę, kelkite stiklą aukštyn, iki jis sustos
kraštiniame eigos taške.
 Atsargiai išlipkite per atidarytą galinį langą.

1

e3861342
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Apžvalga
Krautuvo sandara

Krautuvo sandara

1

2

3

4

5

6
15

7

8
14
9
13
e3861331

12

11

10

1. Kėlimo stiebas

9. Balastinis atsvaras

2. Pakreipimo cilindras

10. Akumuliatorių skyrelio gaubtas

3. Indikacijos įtaisas

11. Kairysis varantysis ratas

4. Krautuvo rėmas su apsauginėmis stogo
konstrukcijomis

12. Kėlimo šakių laikiklis

5. Papildomos įrangos jungikliai

14. Kėlimo šakių ribotuvas

6. Vairas
7. Mašinisto sėdynė

13. Kėlimo šakių virbai
15. Kėlimo grandinė

8. papildomos įrangos saugiklių ir relių
dėžutė
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3

Krautuvo sandara
Konstrukcija
ašimi.

su

pasukama

vairuojamąja

e3861346

Konstrukcija
ašimi.

su

kombinuota

vairuojamąja
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Apžvalga
Valdymo priemonės

Valdymo priemonės
1

2

3

4

6

5

7

8

9

13

12

11

1.
2.
3.
4.
5.

Vairo kolonėlės reguliavimo varžtas
Vairas
Garsinio signalo mygtukas
Stovėjimo stabdys
Krautuvo užvedimo jungiklis su spynele
uždegimo rakteliui
6. Avarinio išjungimo mygtukas
7. Darbinės hidraulinės sistemos valdymo
svirtis (vairalazdė)

10

e3861359

8. Papildomos hidraulinės sistemos valdymo
svirtis (papildomai prijungtų padargų
valdymo vairalazdė, papildoma galimybė)
9. mašinisto sėdynės ranktūris
10. Važiavimo pirmyn pedalas
11. Stabdymo pedalas
12. Važiavimo atgal pedalas
13. mašinisto sėdynė su apkrovos relė

NURODYMAS
Apšvietimo, stiklo valytuvų ir šildymo sistemos
(papildoma galimybė) jungikliai išdėstyti
viršutinėje kabinos rėmo dalyje, kairėje pusėje,
indikacijos įtaiso aukštyje.
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Apžvalga

Indikacijos įtaisas

Indikacijos įtaisas

1. Indikacijos įtaisas
2. Indikatorius „Kėlimo aukštis pasiektas“ (žalias)
(papildoma galimybė)
3. Variklio ribinės temperatūros įspėjamoji lemputė
(raudona)
4. Raudona įspėjamoji lemputė/ nenaudojama
5. Pranešimo
apie
elektronikos
sutrikimą/
akumuliatoriaus krovimą įspėjamoji lemputė
(raudona)
6. Važiavimo pirmyn indikatorius (žalias)
7. Apkrovos indikatorinė lemputė/ perkrovos
įspėjamoji lemputė (geltona/ raudona) (papildoma
galimybė)
8. Lėčiausios eigos indikatorius (žalias)
9. Važiavimo atgal indikatorius (žalias)
10. Indikatorius
„Pasitikslinkite
instrukcijoje“
(geltonas)
11. Akumuliatoriaus įkrovos indikatorius
12. Aktyvus kėlimo aukščio indikatorius (papildoma
galimybė)
13. Aktyvus vairo padėties indikatorius
14. Indikatorius, pranešantis, kad atėjo laikas atlikti
techninę priežiūrą

15. Aktyvus darbo valandų skaitiklio laukelis
16. Paros laiko (am/ pm) ir važiavimo greičio mato
vienetų (km/h /mph) indikatorius
17. Funkcijų mygtukas Nr. 2
18. Funkcijų mygtukas Nr. 1
19. Laikrodis/ tachometras
20. LCD ekranas
21. Stovėjimo stabdžio indikatorius
22. Darbo valandų skaitiklis
23. Iki sekančio techninio aptarnavimo likusių darbo
valandų skaičiaus simbolis
24. Kėlimo stiebo padėties nustatymo simbolis
(papildoma galimybė)
25. Tekstinių pranešimų laukelis (jame rodomas
sutrikimo kodas, kėlimo aukštis, vairo padėtis)
26. Geltona įspėjamoji lemputė/ nenaudojama
27. Variklio temperatūros įspėjamoji lemputė
(geltona)
28. Pranešimo apie akumuliatoriaus krovimą
įspėjamoji lemputė (geltona)
29. Indikatorius, rodantis, kad akumuliatoriaus
įkrovimas vidiniu krovikliu baigtas (žalias)
(papildoma galimybė)

Indikacijos įtaisas įrengtas dešiniojo kabinos
rėmo statramsčio viršutinėje dalyje. Nuolat
būdamas mašinisto matymo lauke, jis
centralizuotai informuoja apie visas krautuvo
funkcijas. Įjungus krautuvą rakteliu, indikacijos
įtaisas atlieka savikontrolę, kurios metu
užsižiebia visos lemputės ir indikatoriai.

Užsižiebia pasiekus nustatytą kėlimo aukštį.

(2) Indikatorius „Kėlimo aukštis pasiektas“
(žalias) (papildoma galimybė)

Vartotojo instrukcija – 386 807 1000 DE – 03/2006

(3) Variklio ribinės temperatūros įspėjamoji
lemputė (raudona)
Užsižiebia varikliui pasiekus maksimalią
leistiną temperatūrą. Tuo pat metu tekstinių
pranešimų laukelyje parodomas sutrikimo
kodas, leidžiantis nustatyti, kuris variklis
perkaito.
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Apžvalga
Indikacijos įtaisas
Kartu suveikia ir indikacijos įtaiso garsinis
signalas.
(4)
Raudona
(nenaudojama)

įspėjamoji

lemputė

(5) Pranešimo apie elektronikos sutrikimą/
akumuliatoriaus
krovimą
įspėjamoji
lemputė (raudona)
Užsižiebia įvykus elektronikos sutrikimui. Tuo
pat metu tekstinių pranešimų laukelyje (25)
parodomas sutrikimo kodas.
(6) Važiavimo pirmyn indikatorius (žalias)
Dega tuomet, kai vienu pedalu valdomo
krautuvo važiavimo krypties pasirinkimo svirtis
yra pastatyta į važiavimo pirmyn padėtį.
(7)
Apkrovos
indikatorinė
lemputė/
perkrovos įspėjamoji lemputė (geltona/
raudona) (papildoma galimybė)
Krautuvui teisingai paėmus krovinį, užsižiebia
geltona spalva.
PAVOJINGA
Esant perkrovai, užsižiebia oranžinės spalvos
indikatoriaus simbolis.
Nedelsiant nuleiskite krovinį.
Vadovaukitės apkrovų grafiku.

(8) Lėčiausios eigos indikatorius (žalias)
Užsižiebia įjungus lėčiausios eigos jungiklį.
(9) Važiavimo atgal indikatorius (žalias)
Dega tuomet, kai vienu pedalu valdomo
krautuvo važiavimo krypties pasirinkimo svirtis
yra pastatyta į važiavimo atgal padėtį.
(10)
Indikatorius
instrukcijoje“ (geltonas)

„Pasitikslinkite

Užsižiebia
elektroninėms
sistemoms
užfiksavus galimą valdymo klaidą. Tuo pat
metu tekstinių pranešimų laukelyje (25)
parodomas sutrikimo kodas.
(11) Akumuliatoriaus įkrovos indikatorius
(linijinis LED indikatorius)
Rodo
esamą
akumuliatoriaus
įkrovą.
Akumuliatoriaus įkrovą rodo indikacijos įtaise
esantis linijinio tipo indikatorius. Akumuliatoriui
16

išsikraunant, vienas po kito užgęsta eilute
išdėstyti septyni LED diodai. Akumuliatoriui
išsikrovus 80%, užsižiebia akumuliatoriaus
simboliu pažymėtas raudonas LED diodas.
Akumuliatoriui toliau išsikraunant (naudojant
likusius 20%) elektros energijos, raudonas
diodas mirksi.
(12) Kėlimo aukščio indikatorius (papildoma
galimybė)
Jeigu ši funkcija įjungta, tekstinių pranešimų
laukelio (25) pirmojoje eilutėje rodomas kėlimo
aukštis. Šis aukštis gali būti matuojamas
metrais arba pėdomis.
(13) Vairo padėties indikatorius (papildoma
galimybė)
Tekstinių pranešimų laukelio (25) antrojoje
eilutėje rodomas vairo pasukimo kampas.
Jeigu įjungtas vairo padėties rodymo režimas,
indikacijos įtaise dega simbolis (13).
(14) Indikatorius, pranešantis, kad atėjo
laikas atlikti techninę priežiūrą
Rakteliu įjungus krautuvą, ekrane (22)
užsižiebia ir maždaug 5 sekundes rodomas
iki sekančio techninio aptarnavimo likęs darbo
valandų skaičius. Tuo pat metu užsižiebia
simbolis indikacijos įtaise užsižiebia simbolis
(23).
Nustatyti arba pakeisti techninės priežiūros
intervalus įmanoma tik naudojant specializuotą
programinę įrangą.
Kreipkitės į bendrovės įgaliotąjį atstovą.
(15) Aktyvus darbo valandų skaitiklio
laukelis
Ekrane (22) rodomas krautuvo darbo valandų
skaičius. Kai krautuvas įjungtas ir aktyvuota
sėdynės relė (t.y., mašinistas sėdi ant
sėdynės), laukelyje (15) mirksi simbolis ir
skaičiuojamos darbo valandos.
(16) Paros laiko (am/ pm) ir važiavimo greičio
mato vienetų (km/h /mph) indikatorius
(17) Funkcijų mygtukas
Pagal priskyrimą gali atlikti įvairias funkcijas.
(18) Atšaukimo
galimybė)

mygtukas

(papildoma
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Apžvalga 3
Indikacijos įtaisas
Naudojamas laikrodžio nustatymui, įspėjamojo
signalo išjungimui, pagal priskyrimą atlieka
įvairias funkcijas.
(19) Laikrodis
Rodo laiką 24 valandų formatu.
Nustatymas atliekamas mygtukais (17) ir (18)
Laikrodį į 12 valandų formatą galima perjungti
tik naudojant specializuotą programinę įrangą.
Norėdami tai atlikti, kreipkitės į bendrovės
įgaliotąjį atstovą.
(20) LCD ekranas
(21) Stovėjimo stabdžio indikatorius
Užsižiebia įjungus stovėjimo stabdį.
(22) Darbo valandų skaitiklis
Rodo krautuvo darbo valandas. Skaitiklio
parodymai laikomi krautuvo bendros darbo
trukmės įrodymu. Be to, jais vadovaujamasi
nustatant patikros ir techninio aptarnavimo
terminus.
NURODYMAS
Keičiant indikacijos įtaisą nauju, užfiksuokite
ir išsaugokite senojo darbo valandų skaitiklio
parodymus. Juos užrašykite ant šalia indikacijos
įtaiso iškaltos juostelės. Taip pat yra galimybė
perprogramuoti naują darbo valandų skaitiklį.
Kreipkitės į bendrovės įgaliotąjį atstovą.
(23) Iki sekančio techninio aptarnavimo
likusių darbo valandų skaičiaus simbolis

Kiekvieną kartą krautuvą, darbo valandų
skaitiklio laukelyje (22) rodomas iki sekančio
techninio aptarnavimo likęs darbo valandų
skaičius (atliekama atgalinė atskaita).
Simbolis (23) dega. Po 5 sekundžių simbolis
(23) užgęsta, o laukelyje (22) pradedamas
rodyti krautuvo atidirbtų darbo valandų
skaičius ir pradeda mirksėti darbo valandų
simbolis (15).
(24) Kėlimo stiebo padėties nustatymo
simbolis (papildoma galimybė)
Rodo, kad įjungta kėlimo stiebo padėties
nustatymo funkcija.
(25) Tekstinių pranešimų laukelis (jame
rodomas sutrikimo kodas, kėlimo aukštis,
vairo padėtis)
Jame rodomi tekstiniai pranešimai. Norėdami
nuskaityti sutrikimo kodą, kreipkitės į
bendrovės įgaliotąjį atstovą.
(26)
Geltona
(nenaudojama)

įspėjamoji

lemputė

(27) Variklio temperatūros
lemputė (geltona)

įspėjamoji

Užsižiebia pradėjus kaisti varikliui.
(28) Pranešimo apie akumuliatoriaus
krovimą įspėjamoji lemputė (geltona)
(papildoma galimybė)
Dega tuomet, kai krautuvas prijungtas prie
kroviklio ir vyksta akumuliatoriaus įkrovimo
procesas.
(29)
Indikatorius,
rodantis,
kad
akumuliatoriaus įkrovimas vidiniu krovikliu
baigtas (žalias) (papildoma galimybė)
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Eksploatavimas

Serijinė įranga

Įvažinėjimas
Krautuvą
galima
pradėti
eksploatuoti
nedelsiant. Tačiau, per pirmąsias 50 darbo
valandų venkite didelių ilgalaikių apkrovų,
veikiančių tiek hidraulinę sistemą, tiek
važiavimo pavaros mechanizmą. Prieš
pradedant eksploatuati krautuvą ir po kiekvieno
rato keitimo būtina užveržti ratų veržles. Vėliau
užveržimą atlikite kas 100 darbo valandų.
Veržles veržkite kryžmai, žemiau nurodytu
užveržimo momentu:

Priekiniai ratai: 210 Nm
Galiniai ratai: 210 Nm
NURODYMAS
Užveržimo nurodymai pareikiami ant vairo
kolonėlės
esančiame
informaciniame
skydelyje.

Patikrinimai prieš pradedant darbą
 Akumuliatoriaus įkrovos lygio patikrinimas.
 Stabdžių sistemos ir stovėjimo stabdžio
veikimo patikrinimas.

 Mašinisto sėdynės ir saugos diržo būklės ir
veikimo patikinimas.
 Padangų būklės patikrinimas.

 Elektros sistemos (žibintų, stiklo valytuvų,
garsinio signalo, šildymo prietaisų) veikimo
patikrinimas.
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Eksploatavimas

4

Serijinė įranga

Krautuvo įjungimas
Krautuvo įjungimas
 Visos valdymo svirtys (vairalazdė arba
atskirų funkcijų svirtys) turi būti neutraliose
padėtyse.
 Atsisėskite ant mašinisto sėdynės.
 Užsisekite saugos diržą.
 Paspauskite stabdymo pedalą.
 Ištraukite įspaustą
jungiklį (3).

avarinio

1

2

3

išjungimo

 Įstatykite įjungimo raktelį į spynelę ir
pasukite iš nulinės padėties į padėtį „I“.
Elektros sistema įjungta.
 Patikrinkite indikacijos įtaiso parodymus.
NURODYMAS
Įjungus krautuvą, indikacijos įtaisas (7)
atlieka savikontrolę. Maždaug 4 sekundėms
užsižiebia visos lemputės ir indikatoriai, o
indikacijos įtaiso darbo valandų skaitiklio
laukelyje (10) rodomas iki sekančio techninės
priežiūros termino likęs darbo valandų skaičius.
Simbolis (8) mirksi, darbo valandų skaitiklis
(10) skaičiuoja darbo valandas. Maždaug po 4
sekundžių užgęsta visos indikacijos įtaiso (7)
kontrolinės lemputės, išskyrus simbolį (9).

5

4

e3861360

NURODYMAS
Bet kokius veiksmus su valdymo svirtimi
(vairalazde) ir/ arba važiavimo pedalais
leidžiama atlikti tik tuomet, kai užgęsta visos
kontrolinės lemputės, išskyrus simbolį (9).
Paspaudus svirtį/ pedalą anksčiau, krautuvas
išsijungia. Taip atsitikus, tiesiog pakartotinai
įjunkite krautuvą rakteliu.
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Eksploatavimas
Serijinė įranga
Krautuvo išjungimas
 Nukelkite pėdas nuo važiavimo pedalų (4)
ir (5).

1

2

3

 Prieš laikrodžio rodyklę pasukite uždegimo
raktelį (2) į nulinę padėtį.
 Pasukite stovėjimo stabdžio svirties
rankenėlę (1) laikrodžio rodyklės kryptimi
iki užsifiksuos.
Tai atlikus, stovėjimo stabdys įjungtas.
 Išlipdami iš krautuvo, išimkite įjungimo
raktelį (2) iš spynelės.

5
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Eksploatavimas 4
Serijinė įranga
Važiavimas
pedalais)

(valdymas

dviem

ATSARGIAI
Kadangi galioja griežti reikalavimai minimaliai
stabdymo jėgai ir kitoms krautuvo stabilumą
užtikrinančioms priemonėms, šį krautuvą leidžiama
eksploatuoti ant paviršiaus, kurio nuolydis neviršija
15%. Jeigu planuojate eksploatuoti krautuvą ant
statesnių paviršių, prieš įsigijimą informuokite
apie tai bendrovės įgaliotąjį atstovą ir aptarkite,
ar toks eksploatavimas įmanomas. Techninėse
charakteristikose nurodoma krautuvo galimybė
įveikti nuolydžius ir maksimalus kampas priklauso
nuo išvystomos traukos; ši galimybė skirta tik
nedidelių kelyje pasitaikančių kliūčių ir aukščio
skirtumų įveikimui.

NURODYMAS
Prieš įjungdami krautuvą įsitikinkite, kad visos
valdymo svirtys ir pedalai yra neutraliose
padėtyse.

Vairuodami krautuvą, visada atsižvelkite į
transportuojamo krovinio padėtį ir kelio dangos
savybes (nelygumus ir pan.). Būkite ypač atsargūs
pavojingose zonose.

ATSARGIAI
Nevažiuokite atbuline eiga kelią stebėdami tik per
galinio vaizdo veidrodėlį.
Važiuoti atbuline eiga leidžiama tik pasukus galvą ir
nukreipus žvilgsnį atgalinio važiavimo kryptimi.

NURODYMAS
Kai kuriuose Linde krautuvų modeliuose
(pvz., su konteinerinės konstrukcijos stogu,
pasukama sėdyne ir pan.) gali būti per mažai
erdvės galvai. Tokius krautuvus leidžiama
vairuoti tik tam tikro ūgio mašinistams, t.y., tik
tiems, kuriems sėdint įprastoje darbo padėtyje,
tarp galvos ir stogo yra ne mažesnis, kaip 30
mm tarpas.
DĖMESIO
Jeigu kabinoje yra durelės, prieš pradėdami važiuoti
įsitikinkite, kad jos patikimai apsaugotos nuo
sulaužymo.
Patikrinkite, ar abi durelės patikimai uždarytos ir
užfiksuotos.

NURODYMAS
Pajudėti iš vietos įmanoma tik atsisėdus ant
mašinisto sėdynės.
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 Atsisėskite ant mašinisto sėdynės (tik tokiu
būdu aktyvuojama po sėdyne esanti relė)
 Užsisekite saugos diržą.
 Ištraukite įspaustą
jungiklį (3).

avarinio

išjungimo

 Įstatykite įjungimo raktelį (2) į spynelę
ir pasukite iki galo laikrodžio rodyklės
kryptimi.
Tai atlikus, simbolis (11) mirksi, darbo valandų
skaitiklis (13) skaičiuoja darbo valandas.
Užsižiebia akumuliatoriaus įkrovos lygio
indikatorius (10) ir visos kitos indikacijos
įtaiso (7) kontrolinės lemputės (maždaug po 4
sekundžių visos kontrolinės lemputės išskyrus
simbolį (12), užgęsta).
NURODYMAS
Bet kokius veiksmus su valdymo svirtimi
(vairalazde) ir/ arba važiavimo pedalais
leidžiama atlikti tik tuomet, kai užgęsta visos
kontrolinės lemputės, išskyrus simbolį (12).
Paspaudus bet kurią svirtį/ pedalą anksčiau,
krautuvas išsijungia. Taip atsitikus, tiesiog
pakartotinai įjunkite krautuvą rakteliu.
 Šiek tiek kilstelėkite kėlimo šakes ir truputį
palenkite kėlimo stiebą atgal.
 Išjunkite stovėjimo stabdį (1) (paspauskite
fiksatoriaus mygtuką ir pasukite svirties
rankenėlę prieš laikrodžio rodyklę) tai
atlikus, užgęsta kontrolinė lemputė (12).

Važiavimas pirmyn
 Švelniai paspauskite dešinįjį važiavimo
pedalą (4).
Užsižiebia indikatorius (8)
Spaudžiant važiavimo
važiavimo greitis didėja.
22
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NURODYMAS
Greitėjimo procesas valdomas automatiškai,
todėl staigiai paspaudus važiavimo pedalą,
spartaus įsibėgėjimo neįvyksta.

Važiavimas atgal
 Švelniai paspauskite
pedalą (5).

kairįjį

važiavimo

Užsižiebia indikatorius (9)
Krautuvo važiavimo atgal greitis priklauso nuo
to, kiek yra įspaustas važiavimo pedalas.

Važiavimo krypties keitimas
 Atleiskite šiuo metu paspaustą važiavimo
pedalą.
 Važiavimui priešinga kryptimi, paspauskite
kitą važiavimo pedalą.
Elektrinių sistemų valdomas krautuvas stabteli
ir pradeda greitėjančiai važiuoti priešinga
kryptimi.
 Tam, kad galėtumėte operatyviai valdyti
krautuvo važiavimą abiem kryptimis, abi
pėdas laikykite nuleistas ant važiavimo
pedalų.
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Vairavimo sistema
Vairavimo sistema yra hidrostatinė, todėl
vairo pasukimui nereikia didelių pastangų. Ši
savybė labai praverčia atliekant krovos darbus
siauruose pravažiavimuose.
 Įjunkite krautuvą ir pradėkite važiuoti.
 Pasukite
dešinėn.

vairą

iki

galo

kairėn

arba

PAVOJINGA
Nesinaudokite krautuvu su sugedusia vairavimo
sistema.
Pastebėję, kad tapo sunkiau pasukti vairą, arba
priešingai – atsirado nebūdingas laisvumas,
kreipkitės pagalbos į bendrovės įgaliotąjį atstovą.

Modelis

Posūkio
spindulys

Akumuliatorius

E 12

1349 mm

24V / 550

E 14

1486 mm

48V / 440

E 15

1486 mm

24V / 880

E 16

1590 mm

48V / 550

E 16

1505 mm

48V / 440

E 16

1641 mm

48V / 700

E 16

1697 mm

48V / 660

E 16 P

1664 mm

48V / 550

E 16 P

1713 mm

48V / 700

E 18

1609 mm

48V / 550

E 18

1697 mm

48V / 660

E 18 P

1713 mm

48V / 700

E 20 P

1713 mm

48V / 700

E 20 P

1821 mm

48V / 840

E 20 P

1771 mm

48V / 660
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Stabdžių sistema
PAVOJINGA
Nesinaudokite krautuvu su sugedusia stabdžių
sistema.
Pastebėję bet kokį stabdžių sistemos gedimą ar
radę susidėvėjimo požymių, kreipkitės pagalbos į
bendrovės įgaliotąjį atstovą.

Hidraulinis darbinis stabdys/ stabdžio
pedalas
Tarp dviejų važiavimo pedalų yra stabdžio
pedalas (2), kurį paspaudus hidrauliškai
aktyvuojamas
diskinis stabdys.
Nurodymas
Šio stabdžio veikimą ir stabdymą su juo
rekomenduojame įsisavinti važiuojant su
krautuvu be krovinio. Stabdyti mokykitės
važiuodami nedideliu greičiu, kelio atkarpoje,
kurioje visiškai nėra jokio eismo.
 Paspauskite stabdymo pedalą (2).
Stabdymo efektas priklauso nuo pedalo
spaudimo jėgos.
NURODYMAS
Norėdami sustabdyti krautuvą avariniu būdu,
paspauskite stipriai paspauskite „STOP“
pedalą. Įvyksta visiškas sustabdymas.
NURODYMAS
Stabdymo efektas pasiekiamas taip pat ir
atleidžiant bet kurį iš važiavimo pedalų (1 ir
3) ir jiems grįžtant į pradinę padėtį. Stabdymo
efektas priklauso nuo to, kaip atleidžiami
važiavimo pedalai – staiga, ar iš lėto, prilaikant
pedalą pėda, ir gali būti įvairus – nuo greito ir
staigaus sustabdymo, iki laipsniško lėtėjimo.

3

2

1

e3861361

 Atleiskite paspaustą važiavimo pedalą (1 ir
3) į neutralią padėtį.

Priešingos krypties elektros srovės
stabdys
 Atleiskite
šiuo
metu
spaudžiamą
važiavimo pedalą ir spauskite priešingos
važiavimo krypties pedalą, iki elektrinėmis
priemonėmis veikiamas krautuvas bus
stabtelės.
Vartotojo instrukcija – 386 807 1000 DE – 03/2006
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NURODYMAS
Perduodami krautuvą kitiems savininkams arba
mašinistams, pademonstruokite priešingos
krypties elektros srovės stabdžio veikimą.

Stovėjimo stabdys
 Pasukite stovėjimo stabdžio svirties
rankenėlę su fiksatoriumi 900 kampu iki ji
užsifiksuos toje padėtyje.
Įjungus stovėjimo stabdį, indikacijos įtaise
užsižiebia stovėjimo stabdžio indikatorius.

Stovėjimo stabdžio išjungimas
 Norėdami išjungti stovėjimo stabdį,
paspauskite fiksatoriaus mygtuką (1) ir
pasukite stabdžio svirties rankenėlę prieš
laikrodžio rodyklę.
Išjungus stovėjimo stabdį, indikacijos įtaise
užgęsta stovėjimo stabdžio indikatorius.
Stovėjimo stabdys išjungtas.

26
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Elektrinio variklio
įjungimas

stabdžio

(LBC)

 Važiuodami nukelkite pėdą nuo tuo metu
įspausto važiavimo pedalo (1) arba (3).
Stabdymo pedalas automatiškai sugrįžta į
pradinę padėtį, o elektroninė LBC sistema
visiškai sustabdo krautuvą.
NURODYMAS
Klientui
pageidaujant,
specializuotos
programinės
įrangos
pagalba
galima
perprogramuoti LBC sistemos veikimą taip,
kad stabdymo efektas taptų stipresnis arba
silpnesnis. Kreipkitės į bendrovės įgaliotąjį
atstovą.

3
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Kėlimo įrenginiai ir
papildomi padargai (darbas
su viena centrine valdymo
svirtimi)
ATSARGIAI
Paslankus kėlimo stiebas arba papildomi padargai
gali prispausti.
Todėl nelieskite kėlimo stiebe esančių elementų ir
nekiškite kūno dalių tarp kėlimo stiebo ir krautuvo
kėbulo. Kėlimo įrenginius ir papildomus padargus
naudokite tik pagal paskirtį. Mašinistas turi būti
apmokytas, kaip valdyti kėlimo įrenginius ir
papildomus padargus. Neviršykite maksimalaus
kėlimo aukščio.

NURODYMAS
Jeigu krautuve įrengta tik viena centrinė
valdymo svirtis, pakreipus šią svirtį į tarpinę
padėtį (maždaug 450 kampu), vienu metu
atliekamos dvi funkcijos (pvz., kėlimas ir
pakreipimas).
 Svirtimis atlikdami padargų valdymo
veiksmus,
vadovaukitės
pažymėtais
simboliais ir rodyklėmis.
Valdymo svirtį į reikiamą padėtį pakreipkite
švelniu, sklandžiu, netrūkčiojančiu judesiu.
Valdymo svirties pakreipimu užduodama
ne tik funkcija (pakėlimas/ nuleidimas arba
pakreipimas), bet ir jos atlikimo greitis.
Atleidus valdymo svirtį, ji automatiškai sugrįžta
į pradinę padėtį.
NURODYMAS
Kėlimo įrenginiai ir papildomi padargai veikia
tik esant įjungtam varikliui ir mašinistui sėdint
ant sėdynės.

28

d3931329

Vartotojo instrukcija – 386 807 1000 DE – 03/2006

4

Eksploatavimas

Serijinė įranga
Kėlimo šakių pakėlimas

1

2

PAVOJINGA
Buvimas šalia veikiančio kėlimo stiebo kelia
nukritimo ir sutraiškymo pavojų.
Ant pakeltų kėlimo šalių galima lipti tik ant jų uždėjus
specialų apsauginį krepšį.

 Pastumkite valdymo svirtį (1) dešinėn.

Kėlimo šakių nuleidimas
 Pastumkite valdymo svirtį (1) kairėn.

Papildomų
valdymas

prikabinamų

padargų
e3861366

Krautuvas gali būti papildomai komplektuojamas
įvairiais padargais (pvz., šonine pastūma,
griebtuvu, ir pan.). Vadovaukitės papildomų
padargų
eksploatavimo
instrukcijomis,
užtikrinkite šiems padargams reikalingą
darbinį slėgį. Papildomų padargų valdymui
skirta papildoma valdymo svirtis.
DĖMESIO
Prijungus papildomus padargus, keičiasi krautuvo
keliamoji galia ir stabilumas.
Į krautuvo komplektaciją neįeinančius papildomus
padargus leidžiama naudoti tik gavus įgaliotojo
atstovo garantiją, kad tokių papildomų padargų
naudojimas nepažeis keliamosios galios ir stabilumo
balanso ir nepakenks eksploatacijos saugumui.
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 Svirtimis atlikdami padargų valdymo
veiksmus,
vadovaukitės
pažymėtais
simboliais ir rodyklėmis.
NURODYMAS
Jeigu naudojate papildomus padargus, ant
akumuliatorių skyrelio gaubto pritvirtinkite
papildomą skydelį, kuriame nurodyta krautuvo
keliamoji galia su pritvirtintu padargu (po vieną
skydelį kiekvienam pritvirtintam papildomam
padargui), o prie tokių padargų valdymo
svirties priklijuokite informacinį lipduką,
kuriame nurodytos padargų funkcijos ir svirties
pakreipimo kryptys.

Šoninės pastūmos valdymas

d3931328

 Paspauskite valdymo svirtį (2) kairėn.
Atliekama šoninė pastūma kairėn.
 Paspauskite valdymo svirtį (2) dešinėn.
Atliekama šoninė pastūma dešinėn.

Griebtuvo valdymas
 Paspauskite valdymo svirtį (2) pirmyn.
Griebtuvo žiotys atsidaro.
 Patraukite valdymo svirtį (2) atgal.
Griebtuvo žiotys užsidaro.
NURODYMAS
Atliekant papildomų padargų tvirtinimo
darbus, prieš atsukant kėlimo šakių laikiklio
gaubtelines veržles, būtina išleisti papildomos
hidraulinės sistemos slėgį. Vadovaukitės
skyrelyje „Papildomų hidraulinių sistemų slėgio
išleidimas“ pateikiamais nurodymais.

30

Vartotojo instrukcija – 386 807 1000 DE – 03/2006

Eksploatavimas 4
Serijinė įranga
Kėlimo įrenginiai ir papildomi padargai
(darbas su atskiromis funkcijų
svirtimis)
ATSARGIAI
Paslankus kėlimo stiebas arba papildomi padargai
gali prispausti.
Todėl nelieskite kėlimo stiebe esančių elementų ir
nekiškite kūno dalių tarp kėlimo stiebo ir krautuvo
kėbulo. Kėlimo įrenginius ir papildomus padargus
naudokite tik pagal paskirtį. Mašinistas turi būti
apmokytas, kaip valdyti kėlimo įrenginius ir
papildomus padargus. Neviršykite maksimalaus
kėlimo aukščio.

 Svirtimis atlikdami padargų valdymo
veiksmus,
vadovaukitės
pažymėtais
simboliais ir rodyklėmis.
Valdymo svirtį į reikiamą padėtį pakreipkite
švelniu, sklandžiu, netrūkčiojančiu judesiu.
Valdymo svirties pakreipimu užduodama
ne tik funkcija (pakėlimas/ nuleidimas arba
pakreipimas), bet ir jos atlikimo greitis.
Atleidus valdymo svirtį, ji automatiškai sugrįžta
į pradinę padėtį.
NURODYMAS
Kėlimo įrenginiai ir papildomi padargai veikia
tik esant įjungtam varikliui ir mašinistui sėdint
ant sėdynės.

Kėlimo šakių pakėlimas
PAVOJINGA
Buvimas šalia veikiančio kėlimo stiebo kelia
nukritimo ir sutraiškymo pavojų.
Ant pakeltų kėlimo šalių galima lipti tik ant jų uždėjus
specialų apsauginį krepšį.

Vartotojo instrukcija – 386 807 1000 DE – 03/2006

31

4

Eksploatavimas
Serijinė įranga
 Patraukite valdymo svirtį (1) atgal.

1

Kėlimo šakių nuleidimas

2

3

4

 Pastumkite valdymo svirtį (1) pirmyn.

Kėlimo stiebo pakreipimas pirmyn
 Pastumkite valdymo svirtį (2) pirmyn.

Kėlimo stiebo pakreipimas atgal
 Patraukite valdymo svirtį (2) atgal.

Papildomų
valdymas

prikabinamų

padargų
e3861348

Krautuvas gali būti papildomai komplektuojamas
įvairiais padargais (pvz., šonine pastūma,
griebtuvu, ir pan.). Vadovaukitės papildomų
padargų
eksploatavimo
instrukcijomis,
užtikrinkite šiems padargams reikalingą darbinį
slėgį. Papildomų padargų valdymui skirtos
viena arba dvi papildomos valdymo svirtys.
NURODYMAS
Atliekant papildomų padargų tvirtinimo darbus,
prieš atsukant kėlimo šakių laikiklio gaubtelines
veržles, būtina išleisti papildomos hidraulinės
sistemos slėgį.
 Pastumkite žemyn atitinkamo jungiklio
fiksatorius.
 Aktyvuokite
viengubos
papildomos
hidraulinės grandinės (jungtys dešinėje
šakių laikiklio pusėje) ir dvigubos
papildomos hidraulinės grandinės (jungtys
kairėje šakių laikiklio pusėje) jungiklius.
 Atsukite kėlimo šakių laikiklio gaubtelines
veržles.
 Prisukdami arba sumaudami jungiamuosius
elementus, prijunkite papildomo padargo
hidraulines jungtis.
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Jungiklių pagalba išleisti slėgį galima tik tuose
krautuvų modeliuose, kuriuose įrengtos greito
prijungimo jungtys.
NURODYMAS
Jeigu neseniai buvo atliekami veiksmai su prie
papildomų hidraulinių grandinių prijungtais
padargais, tarp paskutinio padargo veiksmo ir
papildomos hidraulinės grandinės nuorinimo
momento turi būti bent keleto sekundžių
pertrauka. Nesilaikant šio nurodymo, įvyksta
hidraulinės sistemos sutrikimas, dėl kurio
kėlimo stiebas negali atlikti jokių veiksmų.
Taip atsitikus, išjunkite krautuvą rakteliu ir vėl
įjunkite.
NURODYMAS
Slėgio išleidimą galima atlikti ir specializuotos
programinės įrangos pagalba. Kreipkitės į
bendrovės įgaliotąjį atstovą.
Vadovaukitės
skydeliuose
simboliais ir rodyklėmis.

pažymėtais

NURODYMAS
Jeigu naudojate papildomus padargus,
viršutinėje kabinos dalyje, kairėje pusėje, virš
jungiklių bloko pritvirtinkite informacinį skydelį,
kuriame nurodyta krautuvo keliamoji galia
su pritvirtintu padargu, o prie tokių padargų
valdymo svirties priklijuokite informacinį
lipduką, kuriame nurodytos padargų funkcijos
ir svirties pakreipimo kryptys.

Šoninės pastūmos valdymas
 Pastumkite valdymo svirtį (3) pirmyn.
Atliekama šoninė pastūma kairėn.
 Patraukite valdymo svirtį (3) atgal.
Atliekama šoninė pastūma dešinėn.
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Griebtuvo valdymas
 Paspauskite valdymo svirtį (4) pirmyn.

1

2

3

4

Griebtuvo žiotys atsidaro.
 Patraukite valdymo svirtį (4) atgal.
Griebtuvo žiotys užsidaro.

e3861348
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Papildoma įranga
Apšvietimas
NURODYMAS
Priklausomai nuo krautuvo komplektacijos,
kabinos viršutinėje dalyje esančių mygtukų
išdėstymas gali būti skirtingas. Vadovaukitės
mygtukų žymėjimo simboliais.

Kabinos vidaus apšvietimo įjungimas
 Paspauskite mygtuką (1).

Apšvietimo įjungimas
 Iki pusės paspauskite mygtuką (2). Tai
atlikus, užsižiebia gabaritiniai žibintai ir
numerio apšvietimo žibintas.
 Iki galo paspauskite mygtuką (2). Tai
atlikus, užsižiebia artimųjų šviesų žibintai,
gabaritiniai žibintai ir numerio apšvietimo
žibintas.

Priekinių
darbinio
prožektorių įjungimas

apšvietimo

1

 Paspauskite jungiklį (3).

2

3

4

5

6

e3861337

Jungikliu (3) įjungiami/ išjungiami priekiniai
apatiniai darbinio apšvietimo prožektoriai.
 Paspauskite jungiklį (4).
Jungikliu (4) įjungiami/ išjungiami priekiniai
viršutiniai darbinio apšvietimo prožektoriai.
 Paspauskite jungiklį (5).
Jungikliu (5) įjungiami/ išjungiami ant kėlimo
stiebo skersinio pritvirtinti darbinio apšvietimo
prožektoriai.

Galinių
darbinio
prožektorių įjungimas

apšvietimo

 Paspauskite jungiklį (6).
Jungikliu (7) įjungiami/ išjungiami galiniai
viršutiniai darbinio apšvietimo prožektoriai.
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Mirksinčio avarinio žibinto įjungimas
 Paspauskite jungiklį (10).

Švyturėlio įjungimas
 Paspauskite jungiklį (11).

7

8

9 10 11 12
e3861338

Posūkio signalo žibintų įjungimas
 Pakreipkite ant vairo kolonėlės esančią
svirtį pirmyn.
Mirksi dešinysis posūkio signalo žibintas.
Mirksi kontrolinė lemputė (14).
 Pakreipkite ant vairo kolonėlės esančią
svirtį atgal.
Mirksi kairysis posūkio signalo žibintas. Mirksi
kontrolinė lemputė (14).
Papildomų elektros prietaisų montavimas
PAVOJINGA
Apsauginis
priemonė.

kabinos

stogas

yra

saugos

Gręžti ir virinti kabinos stogą griežtai draudžiama.

36
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DĖMESIO
Papildomus
elektros
prietaisus
(žibintus,
sėdynės šildytuvą ir pan.) prijunkite prie esamų
nepanaudotų kabelio jungčių. Prieš atlikdami kitus
krautuvo konstrukcijoje nenumatytus prijungimus,
pasikonsultuokite su įgaliotuoju atstovu.
Šiuos prijungimo darbus leidžiama atlikti tik
kvalifikuotiems ir apmokytiems darbuotojams,
naudojant tam tinkamas ir pritaikytas medžiagas bei
laikantis tokius darbus reglamentuojančių taisyklių.
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Stiklo valytuvai
Priekinio stiklo valytuvo įjungimas
 Ant vairo kolonėlės esančią kombinuotą
valdymo svirtį (13) pakreipkite iš vidurinės
padėties atgal.
Priekinio
stiklo
pertraukomis.

valytuvas

veikia

su

 Iki galo paspauskite jungiklį (7).
 Pakreipkite kombinuotą valdymo svirtį (13)
atgal.
Priekinio stiklo valytuvas veikia nuolat.
 Pakreipkite kombinuotą valdymo svirtį (13)
pirmyn.
Priekinio stiklo valytuvas veikia tol, kol valdymo
svirtis laikoma pakreiptoje padėtyje.
Galinio stiklo valytuvo įjungimas
 Iki pusės paspauskite jungiklį (8).
 Pakreipkite kombinuotą valdymo svirtį (13)
atgal.
Priekinio ir galinio stiklo valytuvai veikia su
pertraukomis.

7

8

9 10 11 12
e3861338

 Iki galo paspauskite jungiklį (8).
 Pakreipkite kombinuotą valdymo svirtį (13)
atgal.
Galinio stiklo valytuvas veikia nuolat. Priekinio
stiklo valytuvas veikia su pertraukomis.
 Iki pusės paspauskite jungiklį (8).
 Pakreipkite kombinuotą valdymo svirtį (13)
pirmyn.
Galinio stiklo valytuvas veikia tol, kol valdymo
svirtis laikoma pakreiptoje padėtyje.
38
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Stoglangio valytuvo įjungimas
 Iki pusės paspauskite jungiklį (9).
 Pakreipkite kombinuotą valdymo svirtį (13)
atgal.
Stoglangio valytuvas ir priekinio stiklo valytuvas
veikia su pertraukomis.
 Iki galo paspauskite jungiklį (9).
 Pakreipkite kombinuotą valdymo svirtį (13)
atgal.
Stoglangio valytuvas veikia nuolat, priekinio
stiklo valytuvas veikia su pertraukomis.
 Iki pusės paspauskite jungiklį (9).
 Pakreipkite kombinuotą valdymo svirtį (13)
pirmyn.
Stoglangio valytuvas veikia tol, kol valdymo
svirtis laikoma pakreiptoje padėtyje.
Stiklo plautuvo įjungimas
 Visiškai įspauskite kombinuotą valdymo
svirtį (13).
Įsijungia priekinio stiklo plautuvas.

Šildymas
Šildytuvo įjungimas
 Pasukite jungiklį (3).
Orapūtė įjungta, galimos trys oro srauto
reguliavimo padėtys.

1

Valdymo priemonės

3

2

0

1

2

4

3

 Pasukamas stiklo atitirpinimo prietaiso
sklendės reguliatorius (1).
 Pasukamas temperatūros reguliatorius (2).
 Pasukamas
orapūtės
reguliatorius (3).

oro

srauto

 Orapūtės grotelės (4).
Stiklų atitirpinimas
 Norėdami pasiekti maksimalų atitirpinimo
efektyvumą,
vadovaukitės
toliau
pateikiamais nurodymais:
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 Pasukite reguliatorių (2) į dešiniąją kraštinę
padėtį.
 Pasukite reguliatorių (1) į stiklų atitirpinimo
padėtį (kairiąją kraštinę padėtį).
 Pasukite reguliatorių (3) į 3 – ąją padėtį.
 Atidarykite orapūtės
pakreipkite į priekį.
Optimalaus
taisyklės:

šildymo

groteles

(4)

ir

sureguliavimo

 Reguliatoriumi (2) pasirinkite pageidaujamą
temperatūrą (kairė kraštinė padėtis →
šaltas oras / dešinė kraštinė padėtis →
karštas oras).
 Orapūtės oro srauto reguliatoriumi (3)
(padėtys 1 - 3), reguliatoriumi (1) ir keisdami
orapūtės grotelių padėtį (4) susireguliuokite
patogią temperatūrą.
Sėdynės šildytuvo įjungimas
 Mašinisto sėdynės šildymas atliekamas
jungikliu (7).

7
6

6

e3861328
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Krautuvo duomenų valdymo sistema
(LFM)
Duomenų registravimo sistemos įvesties
įrenginys (1) pritvirtintas ant dešiniojo priekinio
kabinos statramsčio priešais valdymo skydą.

1
1 2 3
4 5 6
7 8 9

1 2 3

*

4 5 6
7 8 9
*

0 #

2

0 #

e3861356

Krautuvo duomenų registravimas
Įvesties įrenginyje yra 12 skaitmenų klaviatūra
(2). Krautuvas turi PIN kodo įvedimu pagrįstą
prieigos kontrolės sistemą, t.y., su krautuvu
gali dirbti tik įgalioti mašinistai. Pagal gamyklinį
nustatymą, kiekvienam mašinistui priskiriamas
5 skaitmenų PIN kodas. Krautuvą galima
įjungti tik įvedus šį kodą (ir, jeigu būtina, dar ir
papildomą skaitmenį).
NURODYMAS
Yra galimybė naudoti išplėstą, t.y., 8
skaitmenų PIN kodą. Prieš įvesdami PIN kodą,
pasitikslinkite pas įmonės autoūkio valdytoją,
kelių skaitmenų PIN kodai naudojami, ir kaip
sukonfigūruota šio krautuvo prieigos kontrolės
sistema.

1

1 2 3
4 5 6
7 8 9
*

2

0 #

e3861326

Papildomas kodas
NURODYMAS
Kodai suteikia informaciją apie krautuvo
būklę.
Galimi šie kodai:
0

= Krautuvas tvarkingas

1

= Reikalingas remontas (nejunkite
krautuvo)
2 = Reikalinga techninė priežiūra (krautuvą
galima įjungti)
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3

= Važiavimo sutrikimai

4

= Kėlimo sutrikimai

5

= Vairavimo sutrikimai

6

= Krautuvas po avarijos

7

= Nepriskirtas

8

= Nepriskirtas

9

= Nepriskirtas

Papildomus pranešimus ( 7 , 8 , 9 ) krautuvo
naudotojas gali užprogramuoti savo nuožiūra.
Papildomų pranešimų reikšmę pasitikslinkite
pas įmonės autoūkio valdytoją.
NURODYMAS
Kai kuriuos papildomus kodus (pvz.,
Važiavimo sutrikimai) galima įvesti tik prieš
tai užsiregistravus su būsenos kodu 0
(Krautuvas tvarkingas). Todėl, prieš įvedant
tokį kodą, būtina išsiregistruoti.
 Iki galo pasukite jungiklį (vietoj įjungimo
raktelio) prieš laikrodžio rodyklę.
 Iš naujo užsiregistruokite su papildomu
kodu 3 (Važiavimo sutrikimai).

Krautuvo duomenų registravimas.
Pradinis nustatymas (PIN kodas ir
papildomas kodas)
Užsiregistravimas ir krautuvo įjungimas
 Įjunkite stovėjimo stabdį.
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 Norėdami aktyvuoti įvesties
paspauskite bet kurį mygtuką.

įrenginį,

1

2

Pradeda mirksėti žalias LED diodas (2).
 Įveskite jūsų asmeninį PIN kodą (gamyklinis
nustatymas = 0 0 0 0 0 ) ir papildomą
kodą.

1 2 3
4 5 6

Tokiu atveju, visas nepriekaištingos techninės
būklės krautuvo PIN kodas atrodo taip: 0 0
0 0 0 0.

7 8 9
*

NURODYMAS
Norėdami ištaisyti neteisingai įvestą skaitmenų
kombinaciją, paspauskite mygtuką * (4) ir
pakartotinai surinkite PIN kodą.
 Surinktą kodą patvirtinkite mygtuko
paspaudimu.

#

4

0 #
3

e3861325

(3)

Žalias LED diodas (2) pradeda degti nuolat.
NURODYMAS
Jeigu užsižiebia raudonas LED diodas (1),
reiškia, buvo įvestas klaidingas PIN kodas.
Norėdami pakartotinai įvesti PIN kodą,
paspauskite mygtuką * (4). Tris kartus
neteisingai įvedus PIN kodą (gamyklinis
nustatymas), užsižiebia raudonas LED diodas
(1) ir pradeda mirksėti žalias LED diodas (2).
Taip įvykus, galimybė įvesti teisingą PIN kodą
užblokuojama 10 minučių. Norėdami nutraukti
šį blokavimo laikotarpį, įveskite specialų
PIN kodą. Pasitarkite su įmonės autoūkio
valdytoju.
 Iki galo pasukite jungiklį (vietoj įjungimo
raktelio) pagal laikrodžio rodyklę ir įjunkite
krautuvą.
NURODYMAS
Krautuvui tinkamai neįsijungus iš pirmo karto,
prieš bandydami pakartotinai įjungti krautuvą,
grąžinkite jungiklį į pradinę padėtį ir palaukite
nustatytą uždelsimo laiką, kuriam pasibaigus
iš atminties bus ištrintas anksčiau įvestas PIN
kodas.
NURODYMAS
Jeigu vienu metu užsižiebia ir nuolat dega
žalias (2) ir raudonas (1) LED diodai, reiškia,
būtina nuskaityti duomenis. Kreipkitės į įmonės
autoūkio valdytoją.
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Krautuvo išjungimas ir išsiregistravimas
 Iki galo pasukite jungiklį (2) prieš laikrodžio
rodyklę.
Variklis išsijungia.
NURODYMAS
Po tam tikro uždelsimo (gamyklinis nustatymas
= 10 sekundžių) trumpam žybteli raudonas
LED diodas (1), o po to maždaug 3 sekundes
mirksi žalias (2) ir raudonas LED diodas (1).
Per šį laiką galima bet kuriuo metu įjungti
krautuvą. Po to LED diodai užgęsta ir PIN
kodas ištrinamas iš atminties. Uždelsimo
trukmę galima reguliuoti specialiu diagnostiniu
prietaisu. Galima nustatyti uždelsimo trukmę
nuo 10 sekundžių iki 10 minučių. Kreipkitės į
įmonės autoūkio valdytoją.
Išjungę variklį, ir norėdami tuoj pat nutraukti
uždelsimo laikotarpį ir ištrinti iš atminties PIN
kodą, paspauskite mygtuką # (3).

Krautuvo duomenų registravimas.
Specialusis nustatymas (tik PIN
kodas)
Užsiregistravimas ir krautuvo įjungimas
 Įjunkite stovėjimo stabdį.
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Papildoma įranga
 Norėdami aktyvuoti įvesties
paspauskite bet kurį mygtuką.

įrenginį,

1

2

Pradeda mirksėti žalias LED diodas (2).
 Įveskite jūsų asmeninį PIN kodą (gamyklinis
nustatymas = . 0 0 0 0 0 ).

1 2 3
4 5 6

NURODYMAS
Norėdami ištaisyti neteisingai įvestą skaitmenų
kombinaciją, paspauskite mygtuką * (4) ir
pakartotinai surinkite PIN kodą.
 Surinktą kodą patvirtinkite mygtuko
paspaudimu.

#

7 8 9
*

0 #

(3)

Žalias LED diodas (2) pradeda degti nuolat.

4

3

e3861325

NURODYMAS
Jeigu užsižiebia raudonas LED diodas (1),
reiškia, buvo įvestas klaidingas PIN kodas.
Norėdami pakartotinai įvesti PIN kodą,
paspauskite mygtuką * (4). Tris kartus
neteisingai įvedus PIN kodą (gamyklinis
nustatymas), užsižiebia raudonas LED diodas
(1) ir pradeda mirksėti žalias LED diodas (2).
Taip įvykus, galimybė įvesti teisingą PIN kodą
užblokuojama 10 minučių. Norėdami nutraukti
šį blokavimo laikotarpį, įveskite specialų
PIN kodą. Pasitarkite su įmonės autoūkio
valdytoju.
 Iki galo pasukite jungiklį (vietoj įjungimo
raktelio) pagal laikrodžio rodyklę ir įjunkite
krautuvą.
NURODYMAS
Krautuvui tinkamai neįsijungus iš pirmo karto,
prieš bandydami pakartotinai įjungti krautuvą,
grąžinkite jungiklį (vietoj įjungimo raktelio) į
pradinę padėtį ir palaukite nustatytą uždelsimo
laiką, kuriam pasibaigus iš atminties bus
ištrintas anksčiau įvestas PIN kodas.
NURODYMAS
Jeigu vienu metu užsižiebia ir nuolat dega
žalias (2) ir raudonas (1) LED diodai, reiškia,
būtina nuskaityti duomenis. Kreipkitės į įmonės
autoūkio valdytoją.
Krautuvo išjungimas ir išsiregistravimas:

Vartotojo instrukcija – 386 807 1000 DE – 03/2006

45

4

Eksploatavimas
Papildoma įranga
 Iki galo pasukite jungiklį (2) prieš laikrodžio
rodyklę.
Variklis išsijungia.
NURODYMAS
Po tam tikro uždelsimo (gamyklinis nustatymas
= 10 sekundžių) trumpam žybteli raudonas
LED diodas (1), o po to maždaug 3 sekundes
mirksi žalias (2) ir raudonas LED diodas (1).
Per šį laiką galima bet kuriuo metu įjungti
krautuvą. Po to LED diodai užgęsta ir PIN
kodas ištrinamas iš atminties. Uždelsimo
trukmę galima reguliuoti specialiu diagnostiniu
prietaisu. Galima nustatyti uždelsimo trukmę
nuo 10 sekundžių iki 10 minučių. Kreipkitės į
įmonės autoūkio valdytoją.
Išjungę variklį, ir norėdami tuoj pat nutraukti
uždelsimo laikotarpį ir ištrinti iš atminties PIN
kodą, paspauskite mygtuką # (3).
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Darbas su kroviniais
Prieš krovinio paėmimą
Prieš paimdami krovinį kėlimo šakėmis,
pasitikslinkite ant kabinos stogo pritvirtintame
apkrovų grafike (1).

1

Maksimali keliamoji galia priklauso nuo
atstumo tarp krovinio svorio centro ir kėlimo
šakių nugarėlių bei nuo kėlimo aukščio.
PAVOJINGA
Apkrovų grafike arba apkrovų skydelyje nurodytos
reikšmės galioja vienalyčiams, kompaktiškiems
kroviniams. Neviršykite šių reikšmių, nes jų
laikymasis lemia krautuvo stabilumą ir kėlimo
stiebo bei šakių virbų stiprumą.

e3861335

Jeigu naudojate papildomus prikabinamus padargus,
laikykitės to padargo apkrovų skydelyje nurodytų
reikšmių.

NURODYMAS
Laikykitės kroviniams taikomų apribojimų ir
pasikonsultuokite su bendrovės įgaliotuoju
atstovu, jeigu:
 planuojate krauti nesucentruotus arba
svyruojančius krovinius;
 planuojate transportuoti krovinius su
pakreiptu kėlimo stiebu arba krovinys turės
būti transportuojamas pakeltas aukščiau, o
ne kaip įprasta, nuleistas prie žemės;
 planuojate dirbti su kroviniais, kurių
atstumas iki svorio centro didesnis, nei
numatyta;
 planuojate
naudoti
prikabinamus
ir
papildomus padargus;
 planuojate atlikti krovos darbus, kai vėjo
stiprumas yra didesnis, nei 6.
Pavyzdys
Atstumas iki svorio centro: 700 mm.

1
2
3
4

Maksimali keliamo krovinio masė, kg
Kėlimo aukštis, mm
Krautuvo modelio eilės numerio indeksas su
nurodyta maksimalia keliamąja galia ir kėlimo
stiebo numerio indeksu
Atstumas nuo kėlimo šakių nugarėlės iki krovinio
svorio centro

Kėlimo aukštis: 6000 mm.
 700
mm
atstumą
atitinkančiame
horizontalios koordinačių ašies taške
iškelkite vertikalų statmenį iki 6000 mm
atitinkančios grafiko tiesės.
 Iš statmens ir tiesės susikirtimo taško
išveskite horizontalų statmenį iki vertikalios
koordinačių ašies ir patikrinkite, kokią
maksimalią
krovinio
masę
atitinka
horizontalaus statmens ir vertikalios
koordinačių ašies susikirtimo taškas.
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Mūsų atveju, maksimali keliamoji galia yra
1500 kg.
Esant kitokiems kėlimo aukščiams ir atstumais
iki krovinio svorio centro, elkitės taip, kaip
aprašyta aukščiau pateikiamame pavyzdyje.
Nustatytos reikšmės galioja kai krovinio masė
ir apkrova yra tolygiai paskirstytos tarp abiejų
kėlimo šakių virbų.

Atstumo tarp kėlimo šakių virbų
nustatymas
NURODYMAS
Krovinio svorio centras turi būti per vidurį tarp
dviejų kėlimo šakių virbų.
 Pasukite fiksatoriaus svirtį (1) aukštyn.
 Priklausomai nuo krovinio pobūdžio,
pastumkite kėlimo šakių virbus į išorę arba
į vidų.
Įsitikinkite, kad kėlimo šakių virbų padėtis yra
simetriška keltuvo vidurio linijos atžvilgiu.
 Užfiksuokite abu fiksatorius.

1

d3921429
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Krovinio paėmimas
PAVOJINGA
Lipimas ant pakeltų kėlimo šakių kelia nukritimo
ir sutraiškymo pavojų.
Ant pakeltų kėlimo šalių galima lipti tik ant jų uždėjus
specialų apsauginį krepšį.

PAVOJINGA
Krovinį pozicionuokite taip, kad jis neišsikištų už
kroviniui skirtų ribų ir negalėtų nusvirti, nuslysti
arba nukristi nuo kėlimo šakių.
Esant reikalui, naudokite krovinio apsaugos groteles
(papildoma galimybė).

PAVOJINGA
Po pakeltu kroviniu stovėti arba vaikščioti
griežtai draudžiama.
Krautuvui leidžiama važiuoti tik su nuleistu kroviniu ir
atgal pakreiptu kėlimo stiebu.

 Atsargiai ir kaip galima tiksliau privažiuokite
prie imamo krovinio.
 Pakreipkite kėlimo stiebą į visiškai vertikalią
padėtį.
 Pakelkite arba nuleiskite kėlimo šakių
laikiklį į reikiamą aukštį.
 Atsargiai paimkite krovinį kėlimo šakėmis;
stenkitės, kad krovinys būtų kaip galima
geriau sucentruotas krautuvo atžvilgiu.
Paimkite krovinį taip, kad jis būtų kuo
arčiau šakių virbų nugarėlės. Saugokitės,
kad kėlimo šakės neliestų kitų šalia esančių
krovinių.
 Kelkite kėlimo šakių laikiklį, iki krovinys
visiškai pakils nuo paviršiaus, ant kurio yra
padėtas.

e3861324

 Stebėkite indikacijos įtaise esančios
apkrovos/ perkrovos sistemos indikatoriaus
(papildoma galimybė) būseną.
PAVOJINGA
Pastebėję, kad keliant krovinį apkrovos/ perkrovos
indikatorius (papildoma galimybė) užsižiebia
raudona spalva, imkitės šių priemonių:
 Nedelsiant nuleiskite krovinį.
 Keliamosios galios grafike pasitikslinkite, kokia
šiomis konkrečiomis kėlimo sąlygomis gali būti
maksimali keliamo krovinio masė.
Vartotojo instrukcija – 386 807 1000 DE – 03/2006

49

4

Eksploatavimas

Darbas su kroviniais
 Pavažiuokite su krautuvu šiek tiek atgal,
kad krovinys visiškai atsiskirtų nuo kitų
krovinių.
 Palenkite kėlimo stiebą atgal.

Važiavimas su kroviniu
NURODYMAS
Organizuojant krovinių pervežimą, siuntėjas
turi tinkamai sukrauti, ir, esant reikalui,
pritvirtinti krovinius. Prieš atlikdami krovos
darbus, įsitikinkite, kad kroviniai sukrauti
teisingai, o tara ir padėklai nesugadinti. Už
krovos darbų saugą atsako krovinio vežėjas.
 Nevažiuokite su į šoną pastumtu kroviniu
(pvz., kai naudojama šoninė pastūma).
 Krovinį transportuokite nuleidę prie žemės
paviršiaus.
 Įkalnėse arba nuokalnėse krovinį vežkite
tik
nuolydžio
kryptimi,
nesistenkite
važiuoti skersai ir nedarykite posūkių ant
nuolydžio.
 Esant ribotam matomumui,
padedami signalizuotojo.

dirbkite

 Jeigu didelių gabaritų krovinys visiškai
užstoja matomumą pirmyn, tokį krovinį
transportuokite važiuodami atbuline eiga.
e3861323
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Eksploatavimas 4
Darbas su kroviniais
Krovinio padėjimas į naują vietą
PAVOJINGA
Išjungti ir palikti krautuvą su pakeltu kroviniu
griežtai draudžiama.
Nuleiskite kėlimo šakių laikiklį tiek, kad kėlimo šakių
virbai visiškai nusileistų ant žemės.

 Atsargiai privažiuokite
padėjimo vietos.

prie

krovinio

 Pakelkite kėlimo šakių laikiklį į reikiamą
aukštį.
 Pakreipkite kėlimo stiebą į visiškai vertikalią
padėtį (kad krovinio padėtis taptų visiškai
horizontali).
 Atsargiai pozicionuokite krovinį virš jo
padėjimo vietos.
 Lėtai nuleiskite krovinį, iki kėlimo šakių
virbai neteks apkrovos.
 Nuvažiuokite su krautuvu atgal.
e3861322
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Techninės patikros ir priežiūros apžvalga
Bendro pobūdžio nurodymai
Krautuvo techninė būklė bus ir išliks
nepriekaištinga tik tuo atveju, jeigu prisilaikant
krautuvo techniniame pase ir šioje Instrukcijoje
pateikiamų nurodymų bus atliekami tam tikri
techninės priežiūros darbai ir patikrinimai.
Techninės priežiūros darbus leidžiama atlikti tik
kvalifikuotiems ir bendrovės Linde įgaliotiems
darbuotojams. Jeigu pasirašyta techninio
aptarnavimo sutartis, šių darbų atlikimą galite
suderinti su jūsų įgaliotuoju atstovu.
Jeigu pageidaujate šiuos darbus atlikti savo
jėgomis, pirmuosius tris techninio aptarnavimo
darbų
ciklus
rekomenduojame
atlikti
dalyvaujant mūsų bendrovės specialistams.
Ši priemonė Jūsų darbuotojams gali atstoti
apmokymo kursus.
Prieš atlikdami bet kokius techninio
aptarnavimo darbus, pastatykite krautuvą ant
tvirto ir lygaus paviršiaus, paremkite ratus
pleištais, taip apsaugodami, kad nenuriedėtų.
Išjunkite variklį ir išimkite įjungimo raktelį iš
spynelės.
Atliekant bet kokius darbus su pakeltu kėlimo
rėmu ir/ arba kėlimo šakių laikikliu, būtina
imtis saugos priemonių, neleidžiančių įvykti
savaiminiam rėmo nusileidimui.
Atliekant bet kokius darbus priekinėje krautuvo
dalyje, būtina imtis saugos priemonių,
neleidžiančių pakrypti kėlimo stiebui.
Bet koks krautuvo konstrukcijos keitimas,
įskaitant konstrukcijos keitimą arba tobulinimą,
galimas tik gavus gamintojo sutikimą.
Baigę bet kokius techninės priežiūros darbus,
patikrinkite krautuvo veikimą ir įsitikinkite, kad
visos funkcijos veikia nepriekaištingai.
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ATSARGIAI
Jeigu krautuvo kabinoje yra šoninės durelės, atliekant
techninės priežiūros darbus jos gali atsidaryti ir
prispausti žmones.
Todėl, prieš atlikdami krautuvo techninę priežiūrą,
atidarykite abi kabinos dureles ir apsaugokite jas
nuo savaiminio užsidarymo.

DĖMESIO
Ant krautuvo nuolat turi būti pritvirtintas visas
informacinių lipdukų ir skydelių komplektas.
Sugadintus arba pamestus lipdukus ir/ arba skydelius
pakeiskite naujais. Jų išdėstymas ir užsakymo Nr.
pateikiami atsarginių dalių kataloge.

E-PATARIMAS
Laikykitės elgesiui su eksploatacinėmis
medžiagomis keliamų reikalavimų.
NURODYMAS
Jeigu krautuvas eksploatuojamas sunkiomis
sąlygomis (aukštoje arba žemoje temperatūroje
arba dulkėtoje aplinkoje), būtina sutrumpinti
techninės priežiūros intervalus.
Techninės
intervalai

priežiūros

darbų

atlikimo

Esant tam tikroms sąlygoms, yra galimybė
pakeisti kai kurių techninės priežiūros plane
nurodytų darbų atlikimo intervalus. Techninei
priežiūrai naudokite nurodytas eksploatacines
medžiagas. Žr. skyrelį „Rekomenduojamos
eksploatacinės
medžiagos“.
Techninės
priežiūros intervalai priklauso nuo darbo
sąlygų. Jeigu krautuvas eksploatuojamas
sunkiomis darbo arba aplinkos sąlygomis,
rekomenduojame taikyti trumpesnius techninės
priežiūros intervalus. Kreipkitės į bendrovės
įgaliotąjį atstovą.
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Darbai priekinėje krautuvo dalyje ir su
kėlimo stiebu
PAVOJINGA
Atliekant bet kokius darbus su pakeltu kėlimo
stiebu, yra pavojus, kad kėlimo stiebas gali
užstrigti arba savaime nusileisti.
Atliekant bet kokius darbus priekinėje krautuvo dalyje
su pakeltu stiebu rėmu arba kėlimo šakių laikikliu,
būtina imtis saugos priemonių, neleidžiančių įvykti
savaiminiam stiebo nusileidimui. Šios priemonės yra
pakankamos atliekant eilinius techninės priežiūros
darbus (t.y., atliekant techninę patikrą ar tepimą).
Norėdami atlikti remonto darbus (pvz., pakeisti
grandinę, nuimti kėlimo cilindrą) imkitės papildomų
specializuotų saugos priemonių. Kreipkitės į
bendrovės įgaliotąjį atstovą.

Apsauga nuo kėlimo stiebo pakrypimo
Būtina imtis priemonių, kad remontuojamas
kėlimo stiebas nepakryptų atgal.
 Iki galo pakreipkite kėlimo stiebą atgal.
 Paspauskite avarinio išjungimo jungiklį.
Krautuvas turi būti visiškai sustabdytas.
 Išimkite įjungimo raktelį iš spynelės.
Standartinis kėlimo stiebas
VEIKIMO PRINCIPAS: keliant vidinę stiebo
dalį, ritinėliai grandine rieda aukštyn, o
grandinės judesio veikiamas kėlimo šakių
laikiklis keliamas perdavimo laipsniu 2:1.

Pakelto kėlimo stiebo užblokavimas
PAVOJINGA

e3861399

Naudokite tinkamo stiprumo grandinę!
Kėlimo stiebo blokavimui naudokite grandinę, kurios
keliamoji galia daug didesnė už kėlimo stiebo svorį.

 Visiškai pakelkite kėlimo stiebą.
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 Permeskite grandinę per išorinį (1) ir vidinį
(2) kėlimo stiebo skersinius ir suriškite.

1

 Šiek tiek nuleiskite vidinį kėlimo stiebą, kad
grandinė įsitemptų.

Dvigubas kėlimo stiebas
NURODYMAS
Tokį kėlimo stiebą tinka naudoti dirbant labai
žemose patalpose (rūsiuose, vagonuose, laivų
triumuose ir pan.), kur galima pilnai išnaudoti
laisvojo kėlimo galimybes.
VEIKIMO PRINCIPAS: kėlimo šakių laikiklis
grandinine pavara pakeliamas iki laisvojo
kėlimo padėties ir juda dvigubu cilindro
veikimo greičiu. Po to, veikiant abiems
šoniniams cilindrams, keliamas išorinis kėlimo
stiebas, o kartu su juo kyla ir šakių laikiklis.
Vidurinis cilindras sumontuotas ištraukiamame
vidiniame kėlimo stiebe.

2
d3921482

Dvigubo kėlimo stiebo užblokavimas
PAVOJINGA
Naudokite tinkamo stiprumo grandinę!
Kėlimo stiebo blokavimui naudokite grandinę, kurios
keliamoji galia daug didesnė už kėlimo stiebo svorį.
Išlaikykite maksimalų galimą pakėlimą.

 Ištieskite kėlimo stiebą.
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Techninės patikros ir priežiūros apžvalga
 Permeskite grandinę per išorinio (1)
ir vidinio (2) kėlimo rėmų skersinius ir
suriškite.

1

 Šiek tiek nuleiskite vidinį kėlimo rėmą, kad
grandinė įsitemptų.
 Nuleiskite šakių laikiklį iki apatinio jo eigos
taško.

Trigubas kėlimo stiebas
VEIKIMO PRINCIPAS: Kėlimo šakių laikiklis
viduriniojo
cilindro
grandinine
pavara
pakeliamas iki laisvojo kėlimo padėties. Tuomet
abu išoriniai cilindrai pakelia tarpinį kėlimo
stiebą. Pasitelkus grandinės nukreipimą,
tuo pat metu keliamas ir vidinis kėlimo
stiebas. Vidurinysis cilindras sumontuotas
pakeliamame vidinėje stiebo dalyje.

2

d3921483

Trigubo kėlimo stiebo užblokavimas
PAVOJINGA
Naudokite tinkamo stiprumo grandinę!
Kėlimo rėmo blokavimui naudokite grandinę, kurios
keliamoji galia daug didesnė už kėlimo rėmų svorį.
Išlaikykite maksimalų galimą pakėlimą.

 Ištieskite kėlimo stiebą.
 Permeskite grandinę per išorinio kėlimo
stiebo (1) skersinį ir vidinio stiebo skersinį
(2) ir suriškite.

1

 Šiek tiek nuleiskite stiebą, kad grandinė
įsitemptų.
 Nuleiskite šakių laikiklį iki apatinio jo eigos
taško.

2
d3921484
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Techninės patikros ir priežiūros apžvalga
Periodiškumas:

A Patikrinimai prieš pirmosios eksploatacijos pradžią
B Patikrinimai prieš pradedant darbą
C Po 50 pirmųjų darbo valandų atliekami techninio aptarnavimo darbai
D Esant reikalui atliekami techninio aptarnavimo darbai
E Po 1000 pirmųjų darbo valandų atliekami techninio aptarnavimo darbai
F Intervale kas 500 - 1000 darbo valandų arba kasmet atliekami patikrinimai
ir techninio aptarnavimo darbai
G Kas 3000 darbo valandų arba kas 2 metus atliekami patikrinimai ir techninio
aptarnavimo darbai
H Kas 6000 darbo valandų arba kas 4 metus atliekami patikrinimai ir techninio
aptarnavimo darbai

Techninės patikros ir priežiūros darbai

Periodiškumas
A

B

C

D

E

F

G

H

Darbinės ir vairavimo hidraulinių sistemų alyvos lygio
patikrinimas
Darbinės ir vairavimo hidraulinių sistemų sandarumo
patikrinimas
Varančiosios ašies ratų suvedimo patikrinimas ir
reguliavimas esant reikalui
Antistatinės juostos (papildoma galimybė) būklės
patikrinimas
Akumuliatoriaus įkrovos lygio patikrinimas
Mašinisto sėdynės ir saugos diržo techninės būklės ir
veikimo patikrinimas
Stabdžių sistemos veikimo patikrinimas
Stovėjimo stabdžio veikimo patikrinimas ir
reguliavimas (esant reikalui)
Hidraulinės sistemos maitinamųjų, slėginių, įsiurbimo
ir nuorinimo filtrų keitimas
Pakreipimo cilindro pritvirtinimo prie krautuvo rėmo ir
kėlimo stiebo patikimumo patikrinimas
Akumuliatoriaus skyrelio gaubto užrakto patikimumo
patikrinimas ir reguliavimas
Vairuojamosios ašies, varančiosios ašies, ratus
sukančių variklių transmisijos, balastinio atsvaro ir
rėmo tvirtinimų patikimumo patikrinimas
Pasukamo tipo vairuojamosios ašies valymas
Elektros kabelių ir jungčių būklės ir sujungimų
patikimumo patikrinimas.
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Techninės patikros ir priežiūros darbai

Periodiškumas
A

B

C

D

E

F

G

H

Elektros sistemos (žibintų, stiklo valytuvų, garsinio
signalo, šildytuvų) patikrinimas.
Apsauginio kabinos rėmo valymas suspausto oro
srove.
Vairalazdės įtvaro būklės patikrinimas.
Važiavimo daviklio potenciometro reguliavimas.
Indikacijos įtaiso atmintyje išsaugotų pranešimų
apie sutrikimus nuskaitymas ir ištrynimas, techninės
priežiūros intervalų skaitiklio grąžinimas į pradinę
padėtį.
Kėlimo šakių virbų ir virbų apsauginių elementų
patikrinimas.
Kėlimo įrangos ir papildomų padargų techninės būklės
patikrinimas.
Kėlimo stiebo pritvirtinimo prie ašies patikimumo
patikrinimas ir tvirtinimo varžtų užveržimas.
Kėlimo grandinė ir galinių padėčių ribotuvai: ilgio
reguliavimas, apdorojimas purškiamo tipo grandinių
priežiūros priemone.
Hidraulinės alyvos keitimas.
Vairalazdžių kalibravimas.
Kombinuoto tipo vairuojamosios ašies valymas ir
tepimas.
Galios elementų ir radiatorių valymas suspausto oro
srove.
Ventiliatorių veikimo patikrinimas ir valymas.
Pakreipimo cilindro susidėvėjimo patikrinimas ir
keitimas esant reikalui.
Padangų būklės patikrinimas.
Ratų pavaros alyvos keitimas.
Ratų pavaros sandarumo patikrinimas.
Krautuvo valymas.
Ratų keitimas.
Ratų tvirtinimo veržlių užveržimas (ne rečiau, kaip kas
100 darbo valandų).
Kiti valymo ir tepimo darbai.
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Techninės patikros ir priežiūros darbai

Periodiškumas
A

B

C

D

E

F

G

H

Pedalų eigos sklandumo patikrinimas ir tepimas esant
reikalui.
Šoninės pastūmos valymas ir tepimas, tvirtinimo
patikimumo patikrinimas.
Visų kitų guolių ir šarnyrų techninės būklės patikrinimas
ir tepimas.
Papildomų padargų dvigubų žarnų pirminio įtempimo
patikrinimas ir žarnų vežimėlio eigos sklandumo
patikrinimas.
Techninės priežiūros lipduko užklijavimas.
Bandomasis važiavimas, bendras veikimo
patikrinimas.
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Rekomenduojamos
eksploatacinės medžiagos
NURODYMAS
Žemiau
pateiktos
hidraulinės
alyvos
rekomendacijos yra tik orientacinio pobūdžio.

Hidraulinė alyva
Normalioms
eksploatacijos
sąlygoms
rekomenduojama hidraulinė alyva:
Hidraulinė alyva ISO-L-HM 46 pagal ISO
6743-4 arba HLP ISO VG 46 pagal DIN 51524
2 – ąją dalį (pripildyta gamykloje). Vidutinė
ilgalaikė alyvos temperatūra: 40 0C – 60 0C.
Sunkioms
eksploatacijos
sąlygoms
rekomenduojama hidraulinė alyva:
Hidraulinė alyva ISO-L-HM 68 pagal ISO 67434 arba HLP ISO VG 68 pagal DIN 51524 2 –
ąją dalį. Vidutinė ilgalaikė alyvos temperatūra:
virš 60 0C.
Nesunkioms eksploatacijos sąlygoms žemoje
temperatūroje rekomenduojama hidraulinė
alyva:
Hidraulinė alyva ISO-L-HM 32 pagal ISO 67434 arba HLP ISO VG 32 pagal DIN 51524 2 –
ąją dalį. Vidutinė ilgalaikė alyvos temperatūra:
žemiau 40 0C.
Labai kintančioms eksploatacijos sąlygoms
rekomenduojama hidraulinė alyva:
Visomis aukščiau išvardintomis sąlygomis gali
veikti alyva ISO-L-HV 46 pagal ISO 6743-4
arba HLP ISO VG 46 pagal DIN 51524 3 – ąją
dalį.
NURODYMAS
Tokios alyvos turi aukštą klampumo indeksą
(daugiadiapazonės alyvos)

Biologinė hidraulinė alyva
Greitai biologiškai suyrantis hidraulinis skystis
Aral Forbex SE 46
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DĖMESIO
Maišyti mineralinę ir biologinę alyvas griežtai
draudžiama.
Šiuo metu nerekomenduojame naudoti kitų gamintojų
hidraulinių skysčių.
Kilus abejonių dėl pasirinkimo, pasitarkite su
bendrovės įgaliotuoju atstovu.
Mineralinės alyvos gamintojų pasiūlymus taip pat
rekomenduojama suderinti su bendrovės įgaliotuoju
atstovu.
Gamintojas yra aprobavęs tik aukščiau išvardintas
alyvas.
Kitokių hidraulinių skysčių ar jų mišinių naudojimas
gali tapti brangiai kainuojančių gedimų priežastimi.

Pavarų dėžių alyva
Rekomenduojama alyva: SAE 80 W-90 API
GL 5, taip pat tinka SAE 85 W-90 API GL 4
(pagal DIN 51512).

Tepalas
Ličiu praturtintas sunkioms sąlygoms skirtas
Linde tepalas su EP veikliosiomis medžiagomis
ir MOS2. Atitinka standarto DIN 51825-KPF
2N-20 (užs. Nr. žr. atsarginių dalių kataloge).
Maišyti šį tepalą su kitokiu, nei ličio pagrindu
suformuotomis tepimo medžiagomis yra
griežtai draudžiama.

Akumuliatorių tepalas
Rūgščių
neturintis
tepalas
akumuliatoriaus kontaktų tepalas).

(plastinis

Purškiamo tipo grandinių priežiūros
priemonė
Linde grandinių priežiūros priemonė (užs. Nr.
žr. atsarginių dalių kataloge).
E-NURODYMAS
Iki pat tinkamo utilizavimo momento laikykite
naudotą alyvą vaikams neprieinamoje vietoje.
Neišpilkite naudotos alyvos į kanalizaciją arba
į gruntą. Kadangi alyvos keitimui reikalingi
specialūs įrankiai, o jos utilizavimui – specifinės
sąlygos, variklinės alyvos ir filtrų keitimą
rekomenduojame pavesti atlikti įgaliotajam
bendrovės atstovui.
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Po 50 pirmųjų darbo valandų atliekami techninio aptarnavimo darbai

Po 50 pirmųjų darbo valandų atliekami techninio
aptarnavimo darbai
 Darbinės ir vairavimo hidraulinių sistemų
hidraulinės alyvos lygio patikrinimas

 Vairavimo ašies ir visų kitų šarnyrų (durelių
lankstų, pedalų) tepimas.

 Darbinės ir vairavimo hidraulinių sistemų
sandarumo patikrinimas.

 Ratų tvirtinimo veržlių užveržimas.

 Vairuojamosios ašies, varančiosios ašies,
ratus sukančių variklių transmisijos,
balastinio atsvaro ir rėmo tvirtinimų
patikimumo patikrinimas.
 Elektros kabelių ir jungčių būklės ir
sujungimų patikimumo patikrinimas.
 Kėlimo grandinės ir galinių padėčių ribotuvų
techninės būklės, tvirtinimo patikimumo
ir veikimo patikrinimas, apdorojimas
purškiamo tipo grandinių priežiūros
priemone.
 Kėlimo stiebo pritvirtinimo prie ašies
patikimumo patikrinimas ir tvirtinimo varžtų
užveržimas.

 Ratų
pavarų
patikrinimas.

dėžės

sandarumo

 Papildomų padargų dvigubų žarnų pirminio
įtempimo patikrinimas ir žarnų vežimėlio
eigos sklandumo patikrinimas.
 Indikacijos įtaiso atmintyje išsaugotų
pranešimų apie sutrikimus nuskaitymas ir
ištrynimas, techninės priežiūros intervalų
skaitiklio grąžinimas į pradinę padėtį.
Kreipkitės į bendrovės įgaliotąjį atstovą.
 Techninės priežiūros lipduko užklijavimas
 Bandomasis
patikrinimas.

važiavimas,

veikimo

 Krovinio paėmimo priemonių, papildomų
padargų,
galinių
padėčių
ribotuvų
patikrinimas.
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Esant reikalui atliekami techninio aptarnavimo darbai
Akumuliatorių įkrovimas

DĖMESIO

NURODYMAS
Tam, kad būtų užtikrintas akumuliatorių
eksploatavimo
ir
techninės
priežiūros
saugumas, laikykitės žemiau pateikiamų
nurodymų.
PAVOJINGA
Akumuliatoriuje yra sieros rūgšties tirpalo, kuris
yra nuodinga ir ėsdinanti medžiaga.
Dirbdami su akumuliatorių skysčiu – elektrolitu,
dėvėkite asmeninės darbo saugos priemones
(apsauginę
prijuostę
apsaugines
pirštines,
apsauginius akinius).
Akumuliatorių elektrolitui patekus ant drabužių,
ant odos arba į akis, pažeistą vietą nuplaukite
vandeniu.
Patekus elektrolito į akis, nedelsiant kreipkitės
pagalbos į gydytoją! Nedelsiant neutralizuokite
išsiliejusį elektrolitą!

PAVOJINGA
Akumuliatorių krovimo metu susidaro nuodingos
dujos. Tam tikromis aplinkybėmis jomis galima
apsinuodyti. Be to, neteisingas ir netinkamas
elgesys su akumuliatoriais gali tapti trumpo
jungimo arba sprogimo priežastimi.

Ilgalaikis neįkrautų akumuliatorių sandėliavimas gali
tapti tų akumuliatorių gedimo priežastimi.
Išsikrovusius akumuliatorius stenkitės kaip galima
greičiau įkrauti.

NURODYMAS
Išsikraunant akumuliatoriui, elektrolito rūgšties
tankis neturėtų nukristi žemiau, kaip iki 1,13 kg/
l. Visiški išsikrovimai trumpina akumuliatoriaus
eksploatavimo trukmę.
NURODYMAS
Akumuliatorių rekomenduojame įkrauti tuomet,
kai indikacijos įtaise esančiame įkrovos
indikatoriuje užgęsta visi žalios spalvos LED
diodai ir užsižiebia raudonos spalvos LED
diodas (3) (rodantis, kad akumuliatorius
išsikrovęs 80%), arba kai šis diodas ima
mirksėti (tai rodo, kad naudojami paskutiniai
20% akumuliatoriaus įkrovos).
Krautuvo indikacijos įtaisas

Nenaudokite kibirkščių ir atviros liepsnos šaltinių.
Patalpos, kuriose saugomi ir įkraunami akumuliatoriai,
turi turėti gerą ventiliaciją.
Saugokite akumuliatoriaus kontaktus nuo sąlyčio su
metaliniais daiktais.
Prijungdami akumuliatorių,
poliariškumo.

laikykitės

nurodyto

NURODYMAS
Sandėliuodami ir įkraudami akumuliatorius,
o taip pat atlikdami jų techninę priežiūrą,
vadovaukitės tų akumuliatorių gamintojų
pateikiamomis eksploatavimo instrukcijomis.
Trūkstamos
eksploatavimo
instrukcijos
pareikalaukite iš pardavėjo. Taip pat laikykitės
krautuvo tiekimo komplekte esančio kroviklio
(jeigu tiekiamas) eksploatavimo instrukcijos.
Kiekvienam krovikliui galioja tik konkrečiai jam
skirta eksploatavimo instrukcija.
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(1) Indikacijos įtaisas
(2) Įkrovos indikatorius
(3) raudonos spalvos LED diodas.

61

5

Techninė priežiūra
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Akumuliatoriaus įkrovimas išoriniu
krovikliu
DĖMESIO
Nenaudokite kroviklių, kurių krovimo srovė yra
stipresnė, nei 160A. Stiprių kroviklių naudojimas gali
tapti akumuliatoriaus jungties suardymo priežastimi.
Įkrovimui naudojama srovė turi būti ne stipresnė, nei
160 A.
Jeigu turite stipresnę krovimo srovę generuojantį
kroviklį, dėl jo naudojimo pasitarkite su bendrovės
įgaliotuoju atstovu.

 Visiškai nuleiskite kėlimo šakių laikiklį.
 Pasukite stovėjimo stabdžio
rankenėlę (1) 900 kampu.

svirties

 Atidarykite
akumuliatorių
skyrelį
užfiksuokite atgal atvertoje padėtyje.

1

2

ir

e3861358
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Esant reikalui atliekami techninio aptarnavimo darbai
Akumuliatoriaus keitimas
NURODYMAS
Standartinių krautuvų akumuliatorių skyrelio
gaubtas atsiveria į dešinę pusę, 90° kampu.
Jeigu planuojate dažnai keisti akumuliatorius,
užsisakykite modifikaciją, kurios akumuliatorių
skyrelio gaubtas atsiveria 1800 kampu.
NURODYMAS
Akumuliatoriaus keitimo darbams naudokite
tinkamos keliamosios galios keliamąjį kraną
su C tipo kabliu ir su tinkamos keliamosios
galios kėlimo priemonėmis arba kitą krautuvą.
Kreipkitės į bendrovės įgaliotąjį atstovą.
PAVOJINGA
Keičiant akumuliatorių naudojant kėlimo įrangą
arba vežimėlį-keltuvą, kyla padidinta nelaimingo
atsitikimo rizika.
Prieš keisdami akumuliatorių, įsitikinkite, kad
atliekant keitimo darbus naudojamo kito krautuvo
ar vežimėlio – keltuvo keliamoji galia ir kėlimo šakių
ilgis yra pakankami (žr. apkrovų diagramą).
Kreipkitės į bendrovės įgaliotąjį atstovą.

ATSARGIAI
Nesistenkite pakeisti krautuvo akumuliatorių, jeigu
krautuvas tuo metu yra su kroviniu. Toks elgesys
gali tapti krautuvo apvirtimo ir mašinisto bei kitų
akumuliatorių keičiančių darbuotojų sužalojimo
priežastimi.
Keisti akumuliatorių krautuvui esant su kroviniu
draudžiama. Prieš keisdami akumuliatorių, padėkite
krovinį arba bent jau visiškai nuleiskite ant žemės
kėlimo šakes su kroviniu.

DĖMESIO
Akumuliatoriaus matmenys ir masė turi atitikti
konkrečiam krautuvo modeliui keliamus reikalavimus.
Masės skirtumus kompensuokite naudodami
atsvarus.
Imkitės priemonių, kad akumuliatorius nenuslystų.
Kreipkitės į bendrovės įgaliotąjį atstovą.
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 Saugiai pastatykite krautuvą.
 Visiškai nuleiskite kėlimo šakių laikiklį.
 Pakreipkite kėlimo stiebą pirmyn.
Kėlimo šakių virbai turi būti ant žemės.
 Įjunkite stovėjimo stabdį.
 Išjunkite krautuvą rakteliu.
 Įjunkite avarinio išjungimo jungiklį.
 Pasukite vairą (2) į aukščiausią padėtį.
 Pakreipkite ranktūrį (3) į neutralią padėtį.
 Pastumkite mašinisto sėdynę (4) pirmyn,
link vairo.

e3861320

 Paspauskite fiksatorių (1) ir palenkite
akumuliatoriaus skyrelio gaubtą (5) (kartu
su mašinisto sėdyne (4)) atgal.
DĖMESIO
Jeigu kabinoje įrengtas galinis stiklas, prieš
atidarydami akumuliatoriaus skyrelio gaubtą,
sulenkite ranktūrį, pastumkite sėdynę link vairo ir,
atleidę apačioje esančius kairįjį ir dešinįjį fiksatorius,
atidarykite galinį stiklą.

2

3

1

6
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 Įstatykite atsuktuvą į kiaurymę (1) ir juo
kilstelėkite fiksatorių (2).
 Atidarykite akumuliatoriaus skyrelio gaubtą
(6) ir atverkite jį į dešinę pusę.

1

DĖMESIO
Tik 90° kampu atsilenkiančiame akumuliatorių
skyrelio gaubte nėra fiksatoriaus, kuris galėtų išlaikyti
gaubtą atidarytoje padėtyje.

2

Keisdami akumuliatorių, išlaikykite akumuliatorių
skyrelį atidarytą.

NURODYMAS
1800 kampu atsilenkiančiame akumuliatorių
skyrelio gaubte yra automatinio fiksatoriaus
mygtukas (7). Norėdami atleisti šį fiksatorių,
ištraukite šį mygtuką aukštyn (rodyklės
kryptimi).

e3861375

NURODYMAS
1800 kampu atsilenkiantis skydelis (papildoma
galimybė) atfiksuojami lyno trauklės pagalba.
Užfiksavimas ta pačia svirtimi, kaip ir
akumuliatorių skyrelio atidarymas.
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 Išjunkite akumuliatoriaus kištuką (8) iš lizdo
(9).

10

 Ant šarnyro (10) esantį akumuliatoriaus
kištuką (9) pakreipkite saugiklių skydelio
kryptimi ir apsaugokite, kad savaime
nepakryptų atgal.
ATSARGIAI
Netinkamo C tipo kablio naudojimas gali tapti
materialinių vertybių sugadinimo ir mašinisto
sužalojimo priežastimi.
Kartu su C tipo kabliu naudokite tinkamas, gamintojo
aprobuotas kėlimo priemones, kurių keliamoji galia
yra pakankama arba didesnė. Kreipkitės į bendrovės
įgaliotąjį atstovą.

8

9
e3861350

 Atsargiai pozicionuokite keliamojo krano
arba kito krautuvo C tipo kablį (11) su
prikabintomis kėlimo priemonėmis (12) virš
akumuliatoriaus.

11

12

 Įkabinkite 4 kabliukus (15) į tam tikslui
numatytas akumuliatoriaus dėžės (14)
kiaurymes.
 Atsargiai iškelkite akumuliatorių iš krautuvo
važiuoklės rėmo ir pastatykite saugioje
vietoje.

15

 Apžiūrėkite akumuliatorių ir įsitikinkite,
kad iš jo neteka elektrolitas, nėra korpuso
pažeidimų arba atkilusių plokštelių.

14

 Įsitikinkite, kad akumuliatoriaus kištuko
ir laido techninė būklė nepriekaištinga
ir padėkite akumuliatorių į jo saugojimui
skirtą vietą.
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