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Zamawianie części zamiennych/ zwroty/ uregulowania gwarancyjne 

Zamawianie części zamiennych (tylko przez dealera w celu naprawy) 

W celu zapewnienia możliwie najszybszego procesu zamawiania części zamiennych, proszę zwrócić uwagę na następujące 
punkty: 

1. Zamówienia na części zamienne należy składać pisemnie faxem lub e-mailem u swojego partnera handlowego 

2. Zamówienia części zamiennych powinny zawierać następujące informacje: 

 Numer klienta 

 Numer zamówienia, numer wyrobu i numer części 

 Typ maszyny, numer podwozia, rok budowy i numer silnika 

 Adres dostawy 

 Preferowany sposób wysyłki. 

3. Wysyłamy części zamienne poprzez UPS lub firmy transportowe. 
Dostawy nocne lub expresowe – tylko, jeśli jest to wyraźnie zaznaczone w formie pisemnej! 
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Zwroty 

1. Wyroby dostarczone przez nas można jedynie zwrócić w ich oryginalnych opakowaniach i po zatwierdzeniu przez nas 
bezpłatnego transportu. Otrzymasz kredytowanie za zwrócone wyroby pomniejszone o odpowiedni udział kosztów w 
wysokości 15 % wartości wyrobu, chyba, że kupujący może udowodnić w konkretnym przypadku, że odpowiednia war-
tość jest dużo niższa; każde, obciążające nas koszty przemysłowe za zwrot fabryczny również zostaną potrącone. Ele-
menty elektryczne, produkty wykonane na zamówienie lub wyroby specjalnie produkowane na zamówienie klienta nie 
mogą być zwrócone. 

2. Koszt i ryzyko wszystkich zwrotów są po stronie kupującego.  
Zakładamy, że N I E występują koszty zwrotu za dostawę nocną lub expresową.  
Żadne zwroty COD nie będą akceptowane. 

3. Reklamacje akceptowane są tylko w okresie 30 dni po wystawieniu faktury. 

4. Zwrot musi zawierać następujące informacje: 

 Numer klienta 

 Numer/datę faktury 

 Numer i nazwę wyrobu 

 Powód zwrotu 
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Gwarancja 

U W A G A : 
Wszystkie prace w ramach gwarancji muszą być zgłoszone do fabryki, a szacowane koszty zatwierdzo-
ne    P R Z E D    wykonaniem tych prac. 

1. Części zamienne potrzebne do naprawy uszkodzenia gwarancyjnego będą zamawiane i opłacane w taki sam sposób, 
jak inne części zamienne. Następnie zostanie wystawiona odpowiednia nota kredytowa po zatwierdzeniu przypadku 

gwarancyjnego. 

2. Jeśli nie została określona data sprzedaży i nie wysłaliśmy skompletowanej karty gwarancyjnej, będziemy zakładać, że 
nasza data dostawy jest datą sprzedaży. 

3. Oczyszczone części gwarancyjne w oryginalnym stanie muszą być przesłane zwrotnie do dostawcy razem z aplikacją 
gwarancyjną w terminie 30 dni. Demontaż części posiadającej gwarancję jest równoznaczny z jej unieważnieniem. 

4. Roszczenia gwarancyjne wygasają, jeśli naprawy lub inne czynności przy maszynie były wykonywane przez osoby 
przez nas nieuprawnione lub gdy urządzenia naszej produkcji zostały wyposażone w nieoryginalne części zamienne, 
uzupełniające lub akcesoria i wskutek tego doszło do awarii. 

5. Co do reszty obowiązują zasady określone w karcie gwarancyjnej „Warunki gwarancji na ładowarki kołowe SCHÄFFER“. 

6. Jeśli aplikacja gwarancyjna została odrzucona, bezpłatnie wybrakujemy przesłane do nas części zamienne. 

7. Jeśli życzysz sobie zwrotu gwarancyjnych części zamiennych, prosimy o poinformowanie nas o tym w formie pisemnej. 
Koszty oceny i transportu zwrotnego zostaną ponosi klient. 

8. Gwarancja na części zamienne wynosi 6 miesięcy od daty sprzedaży. 

9. Odesłanie części zamiennych pozostających na gwarancji należy zgłosić pisemnie za pośrednictwem partnera handlo-
wego. Koszty wysyłki części przesyłką nocną lub ekspresową, a także koszty przesyłki bez pisemnego zgłoszenia NIE 
BĘDĄ przez nas zwracane. 
Żadne zwroty COD nie będą akceptowane. 
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Warunki gwarancji na ładowarki kołowe SCHÄFFER 
Udzielamy 12 miesięcznej gwarancji (lub maksymalnie 1000 godzin pracy po dostawie) na zakupiony towar w zakresie uży-
cia prawidłowego materiału oraz jakości wykonania zgodnie z aktualnym stanem wiedzy w tej dziedzinie. 

Gwarancja obejmuje naprawy zakupionego produktu lub wymianę uszkodzonych części poprzez dostawę nowej lub wy-
miennej części wybranej przez klienta. Koszty wysyłki w ramach wymiany są zawsze pokrywane przez odbiorcę. Jeśli zażą-
damy zwrotu uszkodzonej części, koszt przesyłki będzie pokrywany przez nas. 

Wymienione części stają się naszą własnością i powinny być przechowywane w bezpiecznym miejscu przez klienta. 

Gwarancja na części zamienne nie produkowane przez nas jest ograniczona do rozpatrzenia naszej reklamacji u odpowied-
niego dostawcy produktu zewnętrznego. 

Reklamacja gwarancyjna musi być zawsze złożona w formie pisemnej, nie później niż cztery tygodnie po odkryciu uszko-
dzenia, z podaniem noty dostawy części zamiennych. Naprawy powinny być wykonywane przez autoryzowany warsztat 
dealera lub w innym miejscu które wskażemy, z użyciem oryginalnych części zamiennych. 

Uznanie roszczeń gwarancyjnych jest dla nas wiążące tylko wtedy, jeśli są one przedstawione pisemnie. Reklamacja pole-
gająca na unieważnieniu sprzedaży nie istnieje, chyba, że nie będziemy w stanie znaleźć rozwiązania lub naprawić uszko-
dzenia. 

Wymiana w przypadku bezpośrednich lub pośrednich uszkodzeń nie jest przyznawana. 

Gwarancja wygasa, jeśli zakupiony przedmiot został poddany modyfikacjom przez osoby trzecie lub jeśli wbudowano w nie-
go części obcego pochodzenia, a stwierdzona usterka pozostaje z tym w związku przyczynowo-skutkowym. To samo ma 
zastosowanie w przypadku wykorzystania zespołów dodawanych lub narzędzi z zewnętrznych firm. 

Utrata gwarancji następuje również, jeśli klient nie przestrzega instrukcji odnośnie postępowania z zakupionym produktem 
(instrukcja obsługi). Naturalne zużycia i uszkodzenia, jak również uszkodzenia w wyniku przechowywania i korozji wynikłej z 
niedbałości lub niewłaściwego postępowania są wyłączone gwarancji. 
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Uwaga! 
Stosowanie dobudowywanych urządzeń i narzędzi roboczych innych producentów, niedostar-

czonych przez firmę Schäffer, nie gwarantuje bezpieczeństwa pracy! 
W takich przypadkach odpowiedzialność jest wykluczona! 

Ponadto unieważnieniu może ulec zezwolenie na eksploatację! 
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1 Przedmowa 
Przed rozpoczęciem pracy ładowarką, każdy operator maszyny powinien sam zapoznać się z jej obsługą na podstawie tej 
instrukcji obsługi. Instrukcje bezpieczeństwa muszą być ściśle przestrzegane. Należy zwrócić uwagę na wszelkie uwagi do-
tyczące bezpieczeństwa, które mogą mieć zastosowanie w danym kraju. 

Za ochronę ubezpieczeniową odpowiada użytkownik. 

Zalecamy, aby maszyna była obsługiwana zgodnie z instrukcjami przeglądów dla zapewnienia jej niezawodnego działania i 
zagwarantowania długiej żywotności. 

Jeśli wystąpi usterka maszyny podczas pracy, prosimy o zgłoszenie tego faktu do osoby odpowiedzialnej za obsługę i prze-
glądy. Maszyna musi być natychmiast zatrzymana, ponieważ istnieje ryzyko utraty życia lub kończyn. 

 

Uwaga! 
Ta instrukcja jest częścią maszyny i musi być zawsze do dyspozycji operatora 
maszyny. 

 

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących obsługi lub przeglądów maszyny skontaktować się z dealerem. 

 

Uwaga! 
Przy używaniu zespołów dodatkowych lub narzędzi roboczych od innego do-
stawcy, niezawodność działania nie może być zagwarantowana. W takich przy-
padkach odpowiedzialność jest wykluczona! 

 

Zwracać szczególną uwagę na następujące symbole i przeczytać uważnie odpowiednie sekcje. 

 

Ostrzeżenie! 
Ten symbol oznacza ryzyko lub proces roboczy, który może prowadzić do po-
ważnego lub śmiertelnego okaleczenia, jeśli zostanie zignorowany! 

 

Niniejsza instrukcja odpowiada stanowi na sierpień 2014. Jednakże w interesie poprawy i postępu technicznego, w maszy-
nie mogą być dokonane zmiany. Dlatego też, żadne roszczenia nie mogą być zgłaszane na podstawie tej instrukcji. 
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1.1 Przegląd przy dostawie wykonany przez dealera 

Po dostawie maszyny przez dealera, jest on zobowiązany do wykonania przeglądu. Ten przegląd został już przeprowadzony 
przez producenta po wyprodukowaniu maszyny, jednakże klient musi zawsze otrzymać ładowarkę w perfekcyjnym stanie. 

Jeśli jedna z odpowiedzi listy testowej brzmi NIE, musi być to być wyjaśnione w linii „Komentarze“. Mniejsze naprawy należy 

przeprowadzić natychmiast. 
 
Następujące prace muszą zostać wykonane przed przekazaniem maszyny: 

 Nasmarowanie wszystkich punktów smarowania  Ciśnienie ogumienia 

 Dokręcenie nakrętek kół  Próba działania 

Sprawdzić następujące punkty podczas przeglądu przy dostawie:

 tak nie 

Poziom oleju silnika prawidłowy?   

Poziom oleju hydraulicznego prawidłowy?   

Blokada uruchomienia prawidłowa?   

Układ hamulcowy prawidłowy?   

Poziom środków smarnych prawidłowy?   

Koncentracja środków smarnych prawidłowa?   

Układ hydrauliczny sprawny?   

Wskaźnik obciążenia prawidłowy?   

 

 tak nie 

Układ kierowniczy sprawny?   

Oświetlenie i złącza działają?   

Wszystkie przewody właściwe?   

Pas bezpieczeństwa prawidłowy?   

Naklejki i powłoka malarska bez zastrzeżeń?   

Elementy sterownicze kabiny (wentylator itd.) 
Prawidłowe? 

  

 

 
 
Komentarz:   
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Dostarczający  
Dealer:   

 Nazwa Adres 

 
Przedstawiciel fabryki/  
oddział/ Biuro:   
 

 
Klient:   

 Nazwa Adres Ulica/Numer domu 
 

Rodzaj wykorzystania:  Rolnicze 

 Przemysłowe 

 Komunalne 

 Budownictwo 

 Wynajem 

 Inne ( ) 

 
Numer identyfikacyjny pojazdu:   
 
 
 
 
 
Maszyna przekazana klientowi w perfekcyjnym stanie do pracy:   
 

Kopia przeglądu przy dostawie powinna być przesłana do dealera! 
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1.2 Opis maszyny 

Ładowarka składa się z dwuczęściowej ramy (wózek przedni z wysięgnikiem teleskopowym i wózek tylny), napędu i osi. 
Wózek przedni i tylny są połączone przegubem łamanym. 
 
 

 

1.2.1 Napęd 

Silnik wysokoprężny napędza hydraulikę układu kierowniczego, roboczego i jezdnego. 

Układ napędowy składa się z osi przedniej oraz z tylnej osi z przekładnią i ze skrzynią rozdzielczą. Napęd osi przedniej na-
stępuje ze skrzyni rozdzielczej tylnej osi, poprzez wał przegubowy. 

 
 

1.2.2 Hamulce 

Obie osie ładowarki wyposażone są w jeden hamulec wielopłytkowy pracujący w kąpieli olejowej. Pracuje on jednocześnie 
jako hamulec postojowy oraz w połączeniu z pedałem impulsowym jako hydrauliczny hamulec roboczy-pomocniczy. 

 
 

1.2.3 Układ kierowniczy 

Układ kierowniczy jest w pełni hydrauliczny z łamaniem ramy poprzez siłownik obustronnego działania. 
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1.2.4 Hydraulika 

Elementy układu hydraulicznego: 

 Hydraulika układu roboczego i jezdnego 

 Hydraulika układu kierowniczego 

Silnik wysokoprężny napędza osiową pompę tłokową. Do niej jest podłączona pompa zębata hydrauliki układu kierownicze-
go. 

Osiowa pompa tłokowa napędza dalej silnik wielotłokowy hydrauliki układu jezdnego i roboczego. 

Pompa osiowo- tłokowa wychyla się na zewnątrz zgodnie z prędkością obrotową silnika i stąd prędkość jazdy jest automa-
tycznie regulowana do obciążenia ładowarki (napęd typu samochodowego). Im bardziej wciśnięty jest pedał przyśpieszenia, 
tym szybciej porusza się ładowarka. 

Automatyczny układ jest wyłączany po wciśnięciu pedału hamulca. Im mocniej wciśnięty będzie pedał, tym mocniej do tyłu 
wychyla się osiowa pompa wielotłoczkowa. W ten sposób moc może być przeniesiona z układu napędu do hydrauliki robo-
czej przy wysokiej prędkości obrotowej silnika lub ładowarka może być hamowana. Jeśli pedał jest wciśnięty całkowicie, 
ładowarka zwalnia za pośrednictwem hamulca wielotarczowego. Maszyna zatrzymuje się, jeśli pedał jest całkowicie wciśnię-
ty. 
 

 

Uwaga! 
Podczas prac obsługowych przy układzie hydraulicznym i wymianie agregatów 
hydraulicznych, utrzymywać wszystko w szczególnej czystości, aby uniknąć 
przedwczesnej awarii układu! 

 

 

Ostrzeżenie! 

Przy podłączaniu narzędzi wzgl. przyczep wyposażonych w przyłącze hydrauliki 
należy zwrócić uwagę na to, by olej hydrauliczny w narzędziu i ładowarce był 
tego samego gatunku. Wymieszanie oleju obcego pochodzenia z olejem hy-
draulicznym ładowarki może doprowadzić do awarii hydrauliki. Poza tym w ta-
kim wypadku traci ważność gwarancja! 
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1.3 Identyfikacja maszyny 

 

 

 

a = Tabliczka typu 

b = Numer identyfikacyjny pojazdu 

 
 

Numer identyfikacyjny pojazdu: 
 
 

________________________ 

Identyfikacja pompy hydraulicznej i silnika 

Numer pompy:   
 
Numer silnika:   
 

 

a 
b 

Typ 
 

Numer seryjny 
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Rodzaj konstrukcji (A), numer silnika (B) oraz dane dotyczące mo-
cy są wybite na tabliczce typu. 

W przypadku zamawiania części zamiennych należy podać rodzaj 
konstrukcji i numer silnika. 

 

Identyfikacja silnika wysokoprężnego 
 

Tabliczka znamionowa (C) zamocowana jest na głowicy 
cylindrowej lub na kadłubie silnika. 

Numer silnika (D) wybity jest na kadłubie silnika (strzałka) 
oraz na tabliczce znamionowej. 

 
Numer silnika: 

 

______________________ 
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Numer seryjny elementów końcowego przetwarzania spalin 

 

1) Tabliczka znamionowa katalizatora utleniającego silnika wysokoprężnego 

2) Tabliczka znamionowa filtra cząstek stałych silnika wysokoprężnego 

 

Numery seryjne komponentów końcowego przetwarzania spalin wybite są ta-
bliczkach znamionowych. 

 
 

1.3.1 Oznakowanie CE 

 

Znak CE na tabliczce znamionowej potwierdza, że produkt jest zgodny z obowiązu-
jącymi europejskimi dyrektywami. 
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1.4 Deklaracja zgodności 
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1.5 Zamówienia na części zamienne 

Proszę wprowadzić odpowied ni numer identyfikacyjny w instrukcji obsługi. 

Zachować ten numer na wypadek jakichkolwiek pytań co do wykonywanych przez nas prac lub kontaktu z naszym działem 
serwisu. 

Zamówienia na części zamienne do naprawy są realizowane przez dealera. 
 

Zamówienia części zamiennych powinny zawierać następujące informacje: 

1. Typ maszyny 

2. Numer identyfikacyjny pojazdu (numer silnika i/ lub pompy) 

3. Dokładna nazwa i numer części 

4. Adres dostawy z kodem pocztowym 

 
Formularz do wydruku zamawiania części zamiennych znajduje się na dołączonej płycie CD. 
 
 

1.5.1 Oryginalne części Schäffer 

Stosować tylko oryginalne części zamienne Schäffer! 

Te części zostały specjalnie zaprojektowane i zatwierdzone dla naszych ładowarek. Nie możemy zagwarantować niezawod-
nego działania maszyny, jeśli stosowane są części zamienne innego producenta. 

Konstrukcje ROPS spełniają wymagania normy ISO 3471, konstrukcje FOPS — normy  
ISO 3449 (kat. 1), a pasy bezpieczeństwa — normy EN 6683. 

Jeśli stosowane są części zewnętrzne, cała odpowiedzialność zostaje wykluczona. 
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1.6 Symbole i wskazówki 

Zwracać szczególną uwagę na następujące symbole i przeczytać uważnie odpowiednie sekcje. 

 

Ostrzeżenie! 
 

Ostrzeżenie! 

Niniejsze znaki zwracają uwagę na zagrożenia lub operacje, których 
nieprzestrzeganie może powodować ciężkie lub śmiertelne obrażenia! 

 

 

Uwaga! 
 

Uwaga! 

Niniejsze znaki zwracają uwagę na przepisy, zagrożenia lub operacje, 
których nieprzestrzeganie może prowadzić do szkód materialnych 
i środowiskowych, wzgl. konsekwencji wiążących się z odpowiedzial-
nością karno-prawną! 

 

 

Ważne! 
 

Ważne! 

Niniejsze znaki zwracają uwagę na dodatkowe informacje lub możliwe 
warunki błędów! 

 

Wskazówka! 

Dodatkowe informacje i objaśnienia do określonych metod postępowania 
 

 

Ostrzeżenie! 

 Należy przestrzegać wszystkich wskazówek i postępować zgodnie z odpo-
wiednimi wskazówkami! 

 Wszystkie wskazówki bezpieczeństwa należy również przekazać pozosta-
łym pracownikom! 
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1.6.1 Wskazówki na maszynie 

Należy bezwzględnie przestrzegać informacji podanych na naklejkach naklejonych na ładowarce. Wszystkie te naklejki mu-
szą być kompletne i czytelne. 

 
 
 

1.6.1.1 Naklejki ostrzegawcze 

 

Obracające się elementy 

 

 

Ryzyko wywrócenia 

 

Przebywanie pod ramą do zawieszania 
narzędzi zabronione 

 

 

Niebezpieczeństwo zmiażdżenia 

 

Nie przewodzić osób na narzędziu 
 

 

Zawsze zapinać pasy bezpieczeństwa  
podczas pracy! 
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1.6.1.2 Naklejki informacyjne 

 

Oznaczenie punktów mocowania  

 

Oznaczenie  
miejsc smarowania 

 

Punkt podnoszenia  

 

Wysiadanie awaryjne 

 

Wlewanie oleju ATF  

 

Odryglowanie drzwi 

 

Przeczytać instrukcję obsługi    

 

 

Ostrzeżenie! 
 Ta instrukcja obsługi musi być uważnie przeczytana przez operatora ma-

szyny przed rozpoczęciem pracy ładowarką! 

 W razie wątpliwości skontaktować się z dealerem! 
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2 Prawidłowe użytkowanie 
Ładowarka kołowa jest skonstruowana w oparciu o aktualny stan wiedzy i przewidziane zasady bezpieczeństwa techniczne-
go. Pomimo to, podczas pracy maszyną występuje możliwość niebezpieczeństwa. Dlatego ładowarka musi być właściwie 
wykorzystywana i znajdować się w doskonałym stanie technicznym. 

Należy bezwzględnie przestrzegać zasad bezpieczeństwa. W przypadku usterek maszynę należy natychmiast wyłączyć i 
uruchomić dopiero po ich usunięciu. 

Ładowarka służy jedynie do rozluźniania, ładowania, spychania i rozkładania materiałów objętościowych. Widły paletowe 
mocowane są w celu podnoszenia, transportu i ustawiania ładunków ogólnych i materiałów na paletach. Każde inne użycie 
(np. wykorzystanie ramion teleskopowego jak podestu) jest zaprzeczeniem właściwego wykorzystania. Producent nie bierze 
odpowiedzialności z tytułu wynikających z tego uszkodzeń; ryzyko jest wyłącznie po stronie użytkownika. 

 

Ostrzeżenie! 

Nie stosować ładowarki w przypadku zagrożenia spadającym materiałem (np. w 
kamieniołomach)! 

Chwytaki obornika i kiszonki nie mogą być wykorzystywane do prac 
z dużymi belami! 

 

Postępowanie zgodne z instrukcjami użytkowania, obsługi serwisowej i zasadami wykonywania przeglądów jest częścią 
właściwego użytkowania. 

 

Ostrzeżenie! 

Maszynę może obsługiwać tylko wyszkolony personel, zapoznany z jej obsługą. 
Nigdy nie używać maszyny, jeśli nie zna się zasad jej obsługiwania! 

Pas bezpieczeństwa musi być zawsze zapięty podczas pracy łado-
warką! 

 

Tylna belka zaczepowa może być tylko wykorzystywana do holowania, w akcjach ratowniczych lub opuszczania ładowarki. 
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Uwaga! 

Nigdy nie wykorzystywać sprzęgu holowniczego do ciągnięcia przyczep, itp! 

Przyczepę zamocować wyłącznie na haku holowniczym! 

Jazda z przyczepą jest dozwolona tylko wtedy, jeśli ładowarka jest 
dopuszczona do ruchu jako ciągnik! 

 

Surowo zabrania się używania układu hydraulicznego w ruchu ulicznym. Wysięgnik teleskopowy należy całkowicie złożyć 
i obniżyć do oznaczonego miejsca. Żadne narzędzie robocze nie może być przyczepione. 

 

Uwaga! 

 W ruchu publicznym można poruszać się pojazdem bez narzędzia, z pustym 
uchwytem na narzędzie! 

 Operator musi zapoznać się z odpowiednimi przepisami i regulacjami kra-
jowymi (np. obowiązującymi w ruchu ulicznym) przed rozpoczęciem jazdy, 
a następnie ich przestrzegać.! 

 Koniecznie stosować się do wskazówek w rozdziale 2.2! 

 

 

Uwaga!  Wyłączyć dźwignię wielofunkcyjną  
za pomocą wyłącznika . 
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2.1 Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania ładowarki kołowej 

 Podczas pracy ładowarką uniwersalną należy przestrzegać ogólnych, ustawowych przepisów bezpieczeństwa i zasad 
unikania wypadków. 

 Proszę zwracać uwagę na te instrukcje podczas pracy, obsługi i przeglądów maszyny. 

 Ładowarka może być użytkowana i serwisowana tylko przez osoby w wieku powyżej 18 lat w odpowiednim stanie fi-
zycznym i psychicznym, które zostały poinstruowane w zakresie jej obsługi i napraw. 

 Wchodzić do maszyny tylko przy użyciu dostarczonych stopni; powinny być one zawsze utrzymywane w bezpiecznym 
stanie. 

 Utrzymywać dźwignie sterujące, pedały i kabinę w czystości, usuwać wszelkie zanieczyszczenia smarem. 

 Urządzenia sterujące mogą być tylko obsługiwane z siedziska operatora. 

 Na maszynie nie może znajdować się żadna inna osoba poza kierowcą - ładowarka jest przewidziana tylko dla jednej 
osoby. 

 Nie przebywać w niebezpiecznej strefie ładowarki! 

 Nie przebywać w nieosłoniętym przegubowym obszarze ładowarki! 

 Narzędzia nie mogą być obracane nad ludźmi, miejscem pracy i osprzętem. Operator musi ostrzegać w przypadku za-
grożenia dla ludzi. 

 Utrzymywać bezpieczną odległość (0,5 m) od elementów stałych, np. budynków, ścian wykopaliska, rusztowań, innych 
maszyn itp., aby uniknąć ryzyka zgniecenia. 
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 Nie przewozić narzędzi ludzi, ani narzędzi ręcznych (łopaty, itp.). 

 Stabilność ładowarki musi być zagwarantowana przez cały czas. Miejsce przejazdu powinno być tak zorganizowane, 
aby zagwarantować łagodną i bezpieczną pracę. 

 Podczas przejeżdżania po nierównym, pochylonym terenie, utrzymywać narzędzia możliwie jak najbliżej podłoża. Nie 
używać ładowarki na skarpach. Dostosować prędkość do lokalnych warunków i obciążenia. 

 Nie przekraczać maksymalnego obciążenia ładowarki. Jest ono zmniejszone w trudnych warunkach terenowych i przy 
pełnym skręcie. 

 Nie wolno próbować zwiększać mocy maszyny poprzez niedozwolone przebudowy. Wszelkie przeróbki wymagają zgo-
dy producenta. 

 Bezpieczeństwo jest podstawową koniecznością! 

 Nie hamować ostro lub nie cofać szybko podczas ładowania uniesionych ładunków. Nie jeździć z prędkością wyższą, 
niż prędkość pieszego lub 6 km/h. Opuścić ładunek podczas jazdy na pochyleniach lub na zakrętach. 

 Od krawędzi rowów, skarp itp. należy zachowywać minimalny odstęp 1 m. 

 Zwracać uwagę na ustawowe uregulowania podczas ładowania materiałów łatwopalnych (słoma, siano, itp.). 

 Zapewnić odpowiednią wentylację, jeśli silnik pracuje w zamkniętym pomieszczeniu. Zwracać uwagę na ogólne regula-
cje dotyczące gazów wydechowych w zamkniętych pomieszczeniach. 

 Ładowarka powinna być zawsze parkowana w bezpiecznym miejscu. Zaciągnąć hamulec ręczny, opuścić ramię tele-
skopowego do najniższej pozycji, ustawić wszystkie elementy sterownicze w pozycjach neutralnych i wyjąć kluczyk ze 
stacyjki przed opuszczeniem kabiny. 
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 Wyłączać silnik podczas naprawy i obsługi, jak również podczas tankowania. Paliwo jest łatwopalne, dlatego nie należy 

zbliżać się z otwartym ogniem - palenie tytoniu jest także zabronione. 

 Odłączyć przewód masowy (-) od akumulatora przed wykonaniem jakiejkolwiek pracy przy układzie elektrycznym. 

 

Uwaga! 
Ryzyko uszkodzenia! 

 Koniecznie stosować się do wskazówek w rozdziale 5.2! 

 

 Nie luzować i nie dokręcać przewodów oraz rur olejowych pod ciśnieniem. 

 Regularnie sprawdzać hamulec ręczny. 

 Upewnić się, że ciśnienie we wszystkich oponach jest jednakowe. Zawsze utrzymywać ciśnienie w ogumieniu zalecane 
przez producenta. 

 Ustawienie nominalnego ciśnienia zaworu sterującego nie może być zmieniane. 

 Zabronione jest wykonywanie jakichkolwiek prac spawalniczych części przenoszących obciążenie (rama, ramię tele-
skopowego). 

 Podczas prac związanych ze spawaniem, wykonywanych przy ładowarce, należy wcześniej odłączyć przewód masy (-) 
od akumulatora i wyciągnąć wtyczkę z urządzenia sterującego silnika. 

 

Uwaga! 
Ryzyko uszkodzenia! 

 Koniecznie stosować się do wskazówek w rozdziale 5.2! 

 

 Unikać holowania ładowarki, jeśli to możliwe. Jednakże, gdy jest to niemożliwe, jechać z prędkością pieszego. 

 Siła kierowania znacznie wzrasta przy uszkodzeniu układu hydraulicznego. Zwracać uwagę na informacje w 
następnych rozdziałach. 

 Należy również zwracać uwagę na instrukcje i informacje w rozdziale „Instrukcje bezpieczeństwa podczas pracy łado-
warką“ i „Praca ładowarką“. 
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2.2 Uwagi dotyczące jazdy po drogach publicznych 

W Niemczech odnośnie poruszania się w ruchu publicznym obowiązują następujące przepisy: 

 

Uwaga! 

 W ruchu publicznym można poruszać się pojazdem bez narzędzia, z pustym 
uchwytem na narzędzie! 

 Operator musi zapoznać się z odpowiednimi przepisami i regulacjami kra-
jowymi (np. obowiązującymi w ruchu ulicznym) przed rozpoczęciem jazdy, 
a następnie ich przestrzegać.! 

 O zmroku wolno poruszać się z prędkością maksymalnie 30 km/h  
(przepis zakładowy) 

 

Ładowarka może się poruszać po drogach publicznych tylko wtedy, jeśli posiada ogólne zatwierdzenie typu (ABE) oraz 
osprzęt spełniający wymagania przepisów dotyczących konstrukcji i użytkowania pojazdów silnikowych (STVZO). Kierowca 
musi mieć ważne prawo jazdy. W celu uzyskania ABE należy się zwrócić do właściwego działu wydającego prawa jazdy, po 
przedłożeniu ekspertyzy TÜV. 

Surowo zabrania się używania układu hydraulicznego w ruchu ulicznym. Wysięgnik teleskopowy należy całkowicie złożyć 
i obniżyć do oznaczonego miejsca. Żadne narzędzie robocze nie może być przyczepione. 

 

 

Uwaga!  Wyłączyć dźwignię wielofunkcyjną  
za pomocą wyłącznika . 
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Wyposażenie obowiązujące w ruchu drogowym: 

 Klin w wypadku pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 4 t, 

 Trójkąt ostrzegawczy i lampa ostrzegawcza w wypadku pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t. 

 Należy wozić ze sobą pozwolenie na użytkowanie pojazdu, dowód rejestracyjny i prawo jazdy, nie wystarczy sama eks-
pertyza! 

 W pracach rolniczych i leśnych nie obowiązuje posiadanie apteczki pierwszej pomocy. We wszystkich innych 
wypadkach apteczka pierwszej pomocy jest obowiązkowa. 

 

Uwaga! 

 Zabezpieczyć drzwi przed zatrzaśnięciem! 

 Zapiąć pas bezpieczeństwa! 

 W wypadku gdy ładowarka będzie wyposażona dach z szybą przednią, wy-
magane jest dołączenie lusterek zewnętrznych. 

 

Wyposażenie w ruchu ulicznym 

 3 Tabliczki ostrzegawcze z maksymalnie dopuszczalną prędkością po obu bokach i z tyłu pojazdu 

 

Maszyny o prędkości maksymalnej uzależnionej od konstrukcji > 20 km/h: 

 Zaleca się umieszczenie tabliczki z numerami rejestracyjnymi 

 

 

Uwaga! 
Operator musi zapoznać się z odpowiednimi przepisami i regulacjami krajowy-
mi (np. obowiązującymi w ruchu ulicznym) przed rozpoczęciem jazdy, a następ-
nie ich przestrzegać.! 
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2.3 Instrukcje bezpieczeństwa podczas pracy ładowarką kołową 

2.3.1 Uwagi wstępne 

 

Ostrzeżenie! 

 Ta instrukcja obsługi musi być uważnie przeczytana przez operatora ma-
szyny przed rozpoczęciem pracy ładowarką! 

 Maszyna nie może być obsługiwana bez niezbędnego, profesjonalnego do-
świadczenia! 

 W razie wątpliwości skontaktować się z dealerem! 
 

Poza tymi instrukcjami bezpieczeństwa, należy przestrzegać odpowiednich krajowych przepisów i zasad bezpieczeństwa 
(np. w ruchu drogowym). 

Należy przestrzegać wymagań odnośnie bezpieczeństwa w szczególnych miejscach (np. tunele, pontony, zanieczyszczone 
obszary itp.). 

Ładowarka może być wykorzystywana jedynie zgodnie z jej przeznaczeniem. Modyfikacje techniczne maszyny stwarzają 
poważne ryzyko i są surowo zabronione. To również powoduje utratę gwarancji. 

 

Niniejszą instrukcję można przechowywać po lewej stronie w schowku obok kolumny kierowniczej. 

Instrukcja obsługi powinna być zawsze schowana w tej kieszeni, by w razie potrzeby móc z niej 
skorzystać. 
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2.3.2 Informacje ogólne 

Surowo zabroniony jest każdy rodzaj pracy narażający na niebezpieczeństwo. 

Ładowarka może być tylko używana tylko wtedy, kiedy jest bezpieczna i w stanie niezawodnego działania. Należy zwracać 
uwagę na informacje w instrukcji obsługi dotyczące działania ładowarki, obsługi, napraw, budowy i transportu. 

W razie potrzeby kontrahent musi uzupełnić instrukcje bezpieczeństwa o odpowiednie instrukcje, przystosowujące do lokal-
nych warunków. 

Instrukcję obsługi i wszelkie wskazówki istotne dla bezpieczeństwa pracy należy przechowywać w bezpiecznym miejscu w 
kabinie kierowcy. Instrukcja obsługi i zasady bezpieczeństwa muszą być kompletne i czytelne. 

Urządzenia zabezpieczające na ładowarce nie mogą być wyłączone z działania podczas pracy ładowarką. 

Podczas pracy należy nosić odzież ochronną. Luźne lub szerokie części ubrania mogą się zaczepić o maszynę. Z tego po-
wodu odzież powinna ściśle przylegać do ciała. Zabronione są pierścionki, szaliki lub rozpięte koszule/ kurtki. W przypadku 
niektórych prac mogą być potrzebne okulary ochronne, buty, kask, rękawice, kamizelka odblaskowa, ochronniki słuchu, itp. 

Przed rozpoczęciem pracy, należy zorientować się gdzie znajduje się punkt pierwszej pomocy i kontakty alarmowe (lekarz, 
straż pożarna, itp.). Sprawdzić zawartość apteczki pierwszej pomocy. 

Należy zapoznać się z rozmieszczeniem i działaniem gaśnic, lokalnym alarmem pożarowym i urządzeniami przeciwpożaro-
wymi. 

Luźne części, np. narzędzia i inne akcesoria muszą być zabezpieczone. Drzwi, okna i klapy musza być zabezpieczone 
przed przypadkowym zamknięciem, kiedy są otwarte. 

Ładowarka musi być czysta podczas pracy. Materiały łatwopalne (np. siano i słoma) muszą być regularnie usuwane. Stopnie 
i pedały muszą być wolne od zanieczyszczeń, w przeciwnym razie stwarzają ryzyko poślizgu. 

 

Ostrzeżenie! 
Gorące części ładowarki mogą spowodować zapalenie się łatwopalnych mate-
riałów (np. siano, słoma)! 
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2.3.3 Obsługa 

Ładowarka może być tylko obsługiwana i naprawiana niezależnie przez osoby, które: 

 są do tego zdolne pod względem fizycznym i psychicznym, 

 zostały poinstruowane w zakresie użytkowania lub obsługi ładowarki i mogą udowodnić swoje kompetencje przed kon-
trahentem, 

 co do których można oczekiwać, że wykonają niezawodnie powierzoną pracę. 

 

Zwracać uwagę na ustawowy minimalny limit wiekowy. 

Operatorzy pracujący maszyną lub wykonujący prace serwisowe muszą być wyznaczeni przez kontrahenta. 

Osprzęt roboczy (elementy sterownicze) może być tylko uruchamiany z kabiny operatora lub pulpitu sterowniczego. 

Używać określonych stopni i powierzchni podczas montowania lub wchodzenia do ładowarki. Powinny być one utrzymywa-
ne w bezpiecznym i niezawodnym stanie. 

 
Jeśli układ blokowania osprzętu szybkozmiennego nie jest widoczny z kabiny operatora podczas podłączania i odłączania 
narzędzi (konstrukcja, zanieczyszczenia), należy przestrzegać następujących zasad bezpieczeństwa: 

 Kierowca lub inna autoryzowana osoba musi sprawdzić bezpośrednio na złączu szybkozmiennym, czy narzędzie jest 
dobrze zamocowane. 

 Jeśli takie potwierdzenie nie jest możliwe, narzędzie należy lekko unieść i przemieścić do tyłu i do przodu. 

 

Ostrzeżenie! Podczas tej próby, w obszarze zagrożenia nie mogą przebywać ludzie! 
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2.3.4 Stabilność 

Ładowarka musi być używana, przemieszczana i obsługiwana w taki sposób, aby zagwarantować przez cały czas stabilność 
i bezpieczeństwo przed wywróceniem. Przed rozpoczęciem pracy operator musi się sam upewnić, czy podłoże jest wystar-
czająco nośne dla ładowarki. 

 

Ostrzeżenie! 

Operator maszyny musi dobrać prędkość jazdy do warunków lokalnych i trzy-
mać narzędzia robocze tak blisko podłoża, jak to możliwe podczas jazdy po 
szorstkim, nierównym terenie! 

Dopuszczalne obciążenie ładowarki nie może być nigdy przekroczo-
ne! 

 

Ładowarka musi być utrzymywana dostatecznie daleko od krawędzi urobiska, dołów, hałdy śmieci i obwałowań dla uniknię-
cia ryzyka przewrócenia. Musi być ona zabezpieczona przed przewróceniem, poślizgiem w sąsiedztwie wykopów, wałów, 
kopanych rowów, jak również krawędzi wykopów i nasypów. 

  

 
Ostrzeżenie! 

Poruszając się po zboczu nigdy nie należy 
jechać równolegle do spadku! 

 

 

Ostrzeżenie! 
Nigdy nie hamować ostro z podniesionym ładunkiem lub przy skręcaniu! 

Ładowarka może się przewrócić! 
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2.3.5 Strefa niebezpieczna 

Wkraczanie w niebezpieczną strefę ładowarki jest zabronione. 

Strefą niebezpieczną jest obszar wokół ładowarki, w którym osoby mogłyby zostać dosięgnięte w wyniku ruchu ładowarki, jej 
narzędzi i osprzętu lub przez kołyszący się na boki ładunek, upadający ładunek lub opadający osprzęt. 

Operator maszyny może pracować ładowarką tylko wtedy, gdy nikogo nie ma w niebezpiecznej strefie. 

Operator maszyny musi wstrzymać pracę ładowarką, jeśli ludzie nie opuszczą niebezpiecznej strefy mimo ostrzeżenia. 

Nie wchodzić w obszar zasięgu przegubu ładowarki przy pracującym silniku. 

Utrzymywać bezpieczną odległość (0,5 m) od elementów stałych, np. budynków, ścian wykopaliska, rusztowań, innych ma-
szyn itp., aby uniknąć ryzyka zgniecenia. 

Jeśli ta odległość bezpieczeństwa nie może być zachowana, obszar pomiędzy elementami stałymi i obszarem pracy łado-
warki musi być ogrodzony sznurem. 
 

 
 

2.3.6 Przewóz osób 

Operator maszyny nie powinien pozwolić na przewożenie osób na ładowarce. Osoby mogą wejść lub opuścić maszynę za 
pozwoleniem operatorem, kiedy maszyna jest na postoju. 
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2.3.7 Praca w obszarze linii elektrycznych 

Przed rozpoczęciem prac ziemnych, należy sprawdzić czy pod ziemią nie występują przewody, które mogą narazić na nie-
bezpieczeństwo wszystkie osoby w planowanym obszarze pracy. Jeśli występują jakieś przewody podziemne, ich umiej-
scowienie i przebieg należy ustalić ze zleceniodawcą lub operatorem linii tak, aby były zachowane wymagane zasady bez-
pieczeństwa. 

Przebieg linii w obszarze budowy powinien być czytelnie oznaczony przed rozpoczęciem prac. Jeśli położenie linii nie może 
być określone, kopanie rowu powinno być wykonane w miarę możliwości ręcznie. W razie przypadkowego kontaktu z linią 
podziemną lub uszkodzenia linii albo jej osłony ochronnej, operator maszyny musi natychmiast zatrzymać ładowarkę i poin-
formować przełożonego. 
 

W przypadku przepływu prądu, postępować następująco: 

 Nie opuszczać kabiny, 

 Ostrzec innych przed zbliżaniem się lub dotykaniem maszyny, 

 Poprosić kogoś o wyłączenie prądu elektrycznego. 

 
 

2.3.8 Praca w pobliżu napowietrznych linii elektrycznych 

Podczas pracy ładowarką blisko napowietrznych linii elektrycznych i linii sieciowych, musi być zachowany odstęp bezpie-
czeństwa pomiędzy linią a ładowarką i jej narzędziami dla uniknięcia przepływu prądu. Ten odstęp jest uzależniony od na-
pięcia nominalnego w linii napowietrznej. Dotyczy to również odstępu pomiędzy tymi liniami a osprzętem. 
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Następujące zalecane odstępy bezpieczeństwa musza być zachowane: 

Napięcie nominalne (wolty) Odstęp bezp. 

do 1000 V 1,0 m 

od 1 kV do 110 kV 3,0 m 

od 110 kV do 220 kV 4,0 m 

od 220 kV do 380 kV 5,0 m 

nieznane napięcie nominalne 5,0 m 

 
Należy przy tym uwzględnić wszystkie ruchy robocze wysuniętego ramienia teleskopowego i maszyn roboczych. Zwracać 
również uwagę na nierówności terenowe, na których ładowarka może być ustawiana pod kątem i stąd bliżej linii napowietrz-
nych. Narzędzia mogą również wahać się przy silnym wietrze zmniejszając odstęp. 

 
Jeśli nie może być zachowany odpowiedni odstęp pomiędzy liniami napowietrznymi i sieciowymi, operator musi przedsię-
wziąć inne środki bezpieczeństwa dla zapobiegnięcia przepływowi prądu. Przykłady takich środków to 

 wyłączenie prądu w linii, 

 przemieszczenie linii napowietrznych w inne miejsce, 

 okablowanie, 

 ograniczenie obszaru roboczego ładowarki. 
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2.3.9 Instrukcje specjalne do prac rolniczych 

Podczas pracy w pobliżu materiałów łatwopalnych (np. słoma, trawa itp.) występuje zwiększone ryzyko powstania pożaru z 
iskier – w takich przypadkach ładowarka powinna być wykorzystana zgodnie z ustawowymi regulacjami. 

Podczas pracy w zamkniętych pomieszczeniach, zapewnić odpowiednią wentylację. 

Przy pracy z chwytakami do nawozów lub kiszonki, występuje zwiększone ryzyko zmiażdżenia. Zwracać uwagę na specjal-
ne uregulowania podczas pracy z tymi narzędziami. 
 
 

 

2.3.10 Przerwy w pracy 

Przed przerwami w pracy i przed jej zakończeniem kierowca powinien opuścić urządzenie robocze na ziemię i zabezpieczyć 
w taki sposób, aby niemożliwe było jego poruszenie. 

Operator nie może opuścić maszyny przed opuszczeniem narzędzia. 
 

Ładowarka może być parkowana tylko w miejscach, w których nie blokuje ruchu ulicznego, placu budowy, podwórka itp. 
Maszyna może być zabezpieczona za pomocą wyposażenia ostrzegawczego (trójkąt ostrzegawczy, taśma sygnalizacyjna, 
lampy ostrzegawcze itp.). 

Przed opuszczeniem kabiny wszystkie elementy robocze powinny być ustawione w pozycjach neutralnych, a hamulec ręcz-
ny zaciągnięty. Kiedy operator opuszcza ładowarkę, silnik musi być wyłączony i maszyna zabezpieczona przed nieupraw-
nionym użyciem. 
 

 
 

2.3.11 Wykorzystanie do prac podziemnych i w zamkniętych pomieszczeniach 

Jeśli ładowarka jest używana w zamkniętym pomieszczeniu, muszą być one odpowiednio wentylowane. Stosować się do 
odpowiednich przepisów podczas prac podziemnych. 
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2.3.12 Zagrożenia spowodowane gazami i parami 

W razie obecności w otoczeniu ładowarki gazów lub par należy podjąć szczególne środki ochrony, mające na celu ochronę 
operatora i innych osób przed zagrożeniami. Należy zakładać wyposażenie ochronne (np. filtr oddechowy, kombinezon 
ochronny). Należy zapoznać się z obowiązującymi przepisami i postępować ściśle z tymi przepisami. 

Prace związane ze spawaniem wykonywać wyłącznie w miejscach, w których na pewno nie występuje zagrożenie powsta-
nia pożaru ani wybuchu. 
 
 

 

2.3.13 Zakres temperatur w pracy i przechowywaniu 

Ładowarka jest przystosowana do temperatur w zakresie od -20 °C do +40 °C. W wypadku gdy temperatura w miejscu użyt-
kowania będzie wyższa lub niższa, niż podany zakres, ładowarkę należy odpowiednio przystosować. Należy zwrócić się do 
najbliższego sprzedawcy w celu podjęcia odpowiednich działań (np. dołączenie układu wstępnego podgrzewania silnika lub 
inne materiały eksploatacyjne). 
 
 
 

2.3.14 Prowadzący/ Ograniczona widoczność 

Ograniczona widoczność na stanowisku pracy operatora może wymagać skorzystania z pomocy drugiej osoby kierującej 
podczas pracy. Osoba kierująca i operator muszą utrzymywać ze sobą kontakt wzrokowy. Gdy operator straci kontakt wzro-
kowy z osobą kierującą, musi natychmiast zatrzymać maszynę i przerwać pracę aż do ponownego uzyskania kontaktu 
wzrokowego. 

Prowadzący musi być łatwo identyfikowalny np. poprzez ubranie ostrzegawcze. Musi pozostawać w polu widzenia operatora 
maszyny, nie może się zajmować niczym innym, co mogłyby go odrywać od tej pracy. 

 

Ostrzeżenie! 

 Z osobami przebywającymi w obszarze prac należy stale utrzymywać kon-
takt wzrokowy! 

 Gdy w obszarze zagrożenia znajdą się niepowołane osoby, należy nie-
zwłocznie przerwać pracę ładowarki! 



 Nr zam.: BTR-9660-001-XPL 9660/0001/2014 
 

 51  
 

2.3.15 Jazda 

Przed uruchomieniem ładowarki, należy wyregulować siedzisko operatora, lusterka i elementy obsługowe w celu zapewnie-
nia bezpiecznej pracy. Zapinać pas bezpieczeństwa! 

Jeśli ładowarka jest wyposażona w kabinę lub dach ochronny operatora z oknami, muszą być one czyste i nieoblodzone. 

Droga musi być przygotowana w sposób, który zapewni łagodną i bezpieczną pracę. To oznacza, że musi być dostatecznie 
szeroka, z możliwie jak najmniejszym spadkiem i o odpowiedniej nośności. Przed wjazdem na mosty, zbiorniki, sklepienia 
itp., należy upewnić się, czy będą w stanie przenieść obciążenie. 

Przed wjazdem do rowu, tunelu itp., należy sprawdzić luz konstrukcji. Na pochyleniach, może być konieczne umieszczenie 
ładunku od strony zbocza w celu zwiększenia stabilności. 

Przy planowaniu trasy, pochylenie musi być tak zaprojektowane, aby można było bezpiecznie zahamować ładowarką. Nale-
ży unikać dłuższej jazdy w kierunku do tyłu. 

Ładowarka może się poruszać po drogach publicznych tylko z ogólnym zatwierdzeniem typu. Operator maszyny musi po-
siadać prawo jazdy zgodnie z krajowymi przepisami. Ma to również zastosowanie podczas prac w gospodarstwie i w bu-
downictwie. 
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2.3.16 Ładowanie i rozładowywanie 

 

Ostrzeżenie! 

 Operator maszyny może jedynie wtedy przesunąć ramię teleskopowego 
ponad kierowcą ładowanego pojazdu, obszarem sterowania lub roboczym, 
jeśli są one zabezpieczone dachem ochronnym (FOPS)! 

 W przypadku braku dachu ochronnego, kierowca musi opuścić kabinę ope-
ratora! 

 

 

Pojazdy mogą być jedynie ładowane w taki sposób, aby nie 
były przeładowane i nie gubiły materiału podczas jazdy. Po-
jazd powinien być załadowany do możliwie najniższej wyso-
kości. 

 

Punkt rozładunku powinien być zaplanowany tak, aby unikać wydłużonej jazdy do tyłu. Aby ładowarka mogła pracować w 
punkcie wysypu, muszą być podjęte odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu zapobieżenia przewróceniu lub poślizgowi. 

 

Ostrzeżenie! 

 Nie używać ładowarki w miejscach, gdzie istnieje ryzyko spadania przed-
miotów! 

 Ponadto, surowo zabronione jest używanie ładowarki jako mechanizmu 
podnośnikowego! 

Chwytaki obornika i kiszonki nie mogą być wykorzystywane do prac 
z dużymi belami! 
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2.3.17 Instrukcje bezpieczeństwa podczas przeglądów, montażu i napraw 

Ładowarka może być montowana, przekształcana lub rozmontowywana pod nadzorem odpowiedniego personelu, określo-
nego przez kontrahenta i zgodnie z instrukcją obsługi. 

Wszelkie prace w układzie hamulcowym, kierowniczym lub elektrycznym mogą być wykonywane tylko przez odpowiednio 
wykwalifikowany personel techniczny. 

 

Ostrzeżenie! 
Podczas prac obsługowych i naprawczych należy zwracać uwagę na następują-
ce punkty. Jeśli zostaną one zignorowane, może to być przyczyną poważnych 
wypadków! 

 silnik powinien być wyłączony przed wszelkimi pracami obsługowymi i naprawczymi 

 podczas wszelkich prac musi być zapewniona stabilność ładowarki 

 wszystkie elementy robocze powinny być zabezpieczone przed przypadkowym ruchem za pomocą podpór, kołnierzy itp. 

 

 podczas prac w obszarze połączenia przegubowego, powinno być ono zablo-
kowane! 

 przeciwwagi mogą być tylko montowane w określonych miejscach 
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 podnośniki powinny być używane tak, aby ładowarka nie mogła się ześlizgnąć 

 zabezpieczyć podniesioną ładowarkę podporami 

 nigdy nie podpierać ładowarki przez unoszenie ramienia teleskopowego 

 ramię teleskopowego musi być utrzymywane w najwyższej pozycji za pomocą odpowiednich podpór 

 rozłączyć akumulator do prac w układzie elektrycznym lub podczas spawania elektrycznego, najpierw biegun ujemny 
później dodatni 

 

Uwaga! 
Ryzyko uszkodzenia! 

 Koniecznie stosować się do wskazówek w rozdziale 5.2! 

 

 osłonić akumulator podczas prac obsługowych, nigdy nie kłaść narzędzi na akumulatorze 

 osłony i pokrywy otwierać tylko po zatrzymaniu silnika 

 założyć wszystkie urządzenia zabezpieczające po zakończeniu prac obsługowych 

 Zabronione jest wykonywanie jakichkolwiek prac spawalniczych części przenoszących obciążenie (rama, ramię tele-
skopowego) 

 spawanie części nośnych kabiny jest zabronione 

 modyfikacje układu hydraulicznego ładowarki są jedynie dopuszczalne za zgodą producenta 
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 zgromadzone ciśnienie lub ciśnienie sterujące musi być uwolnione przed rozpoczęciem prac w układzie hydraulicznym 

 używać tylko oryginalnych przewodów Schäffer 

 

Przewody hydrauliczne muszą być wymienione tuż po wykryciu następujących uszkodzeń: 

 uszkodzenia zewnętrznej warstwy wgłąb 

 krucha zewnętrzna warstwa 

 deformacje w porównaniu do oryginalnego kształtu przewodu 

 przecieki 

 uszkodzenia w wyniku przechowywania (maks. czas przechowywania 2 lata) 

 upływ czasu eksploatacji (przewody muszą być wymieniane po 6 latach) 

 

Przewody elektryczne muszą być wymienione lub naprawione tuż po wykryciu następujących uszkodzeń: 

 uszkodzenie izolacji przewodu 

 skruszenie izolacji przewodu 

 ślady otarcia 

 ślady ściśnięcia 
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2.3.18 Monitorowanie i sprawdzanie 

Czasookresy testów funkcjonalnych i napraw, określone w tej instrukcji, muszą być ściśle przestrzegane. Jeśli są one igno-
rowane, może to być przyczyną wypadków i odmowy uznania odpowiedzialności za uszkodzenie. 

Wykonać podane w planie obsługi sprawdzenia przed rozpoczęciem pracy. 

Operator maszyny musi natychmiast zgłaszać każdą wykrytą usterkę zarówno przełożonemu, jak i kolejnemu operatorowi 
maszyny. W przypadku uszkodzenia, które może narażać na niebezpieczeństwo i naruszać bezpieczeństwo pracy, łado-
warka musi być wyłączona z działania aż do wykonania naprawy. 
 
 

2.3.19 Akcje ratunkowe, holowanie, transport 

Ładowarka może być ratowana jedynie przy użyciu sprzętu o odpowiednich wymiarach. Wykorzystać punkty mocowania 
opisane w tej instrukcji. Rozpoczynać powoli przy holowaniu. W obszarze holowanego sprzętu nie mogą przebywać ludzie. 

Podczas załadunku i transportu ładowarka i jej narzędzia powinny być zabezpieczone przed przypadkowym ruchem. Po-
wierzchnia podjazdu powinna być wolna od brudu i śniegu tak, aby ładowarka mogła podjechać na rampę bez ryzyka pośli-
zgu. 

Do holowania na dłuższe odległości trzeba używać dyszla holowniczego. Aby zapobiec uszkodzeniom napędu hydraulicz-
nego należy zdemontować wał przegubowy. Nie przekraczać maksymalnej prędkości holowania 4 km/h. 

 

Uwaga! 
Nie przekraczać maksymalnej prędkości holowania 4 km/h. Należy unikać holo-
wania na dłuższych odcinkach (powyżej 1 km), ponieważ może to spowodować 
uszkodzenie przekładni osiowej wielotłoczkowej! 
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2.3.20 Montaż gaśnic 

(Obowiązek w wypadku maszyn do robót ziemnych o masie 1500 kg,  
do nabycia za pośrednictwem Twojego dealera) 

Gaśnicę można przymocować po boku wózka przedniego. Punkty podnoszenia i zaczepu muszą być stale dostępne. 

 

Uwaga! Gaśnice należy poddawać regularnym kontrolom! 

 
 

 

3 Praca ładowarką 

3.1 Uwagi ogólne 

 

Ostrzeżenie! Bezpieczeństwo jest najważniejsze podczas pracy! 

 

Przed rozpoczęciem pracy operator musi się sam upewnić, czy podłoże jest wystarczająco nośne dla ładowarki. 
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Należy szczególną uwagę zwracać na następujące punkty podczas pracy: 

 Ramię teleskopowe teleskopować wyłącznie w stanie spoczynku ładowarki. 

 Nie teleskopować ramienia teleskopowego przy załamanej maszynie. 

 Kiedy mechanizm ładujący jest pochylony, ładowarka staje się niestabilna; ograniczenia dotyczące obciążeń będą od-
powiednio niższe. 

 Nigdy nie przekraczać limitu obciążenia. Podnosić tylko ładunki, które są odpowiednie dla ładowarki zgodnie z tabelą 
nośności. 

 Ładunek musi być natychmiast opuszczony, jeśli ładowarka staje się niestabilna. 

 Poruszać się tylko z prędkością pieszego, kiedy ramię teleskopowe jest w pozycji wysuniętej. 

 Wszelkie przejazdy transportowe wykonywać przy opuszczonych ramionach teleskopowego. 

 Podczas pracy ramię teleskopowe powinno być jak najbardziej wsunięte. 

 

Ostrzeżenie! 
 Niedozwolone jest opuszczanie wysuniętego ramienia teleskopowego! 

 Podczas opuszczania punkt ciężkości ładunku przesuwa się do przodu, co 
zwiększa ryzyko przewrócenia! 

 W zasięgu pracy ładowarki nie powinny przebywać osoby postronne. 

 Nikt nie powinien przechodzić pod podniesionym ładunkiem. 

 Operator powinien zawsze patrzeć w kierunku jazdy. 

 Podczas jazdy nie wolno podnosić ani opuszczać wysięgnika teleskopowego. Ruchy wysięgnika podczas jazdy dekon-
centrują kierowcę. Ponadto powodują one zmianę punktu ciężkości. 

 

Ostrzeżenie! 
Należy zawsze uważać na wysokość przejazdów. W razie potrzeby należy zmie-
rzyć prześwit! 
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3.2 Zasady pracy z widłami paletowymi 

Zabroniona jest jazda z zamontowanymi widłami paletowymi pod drogach publicznych. 

Zabronione jest używanie ładowarki jako podnośnika. 

Następujące instrukcje zastosować odpowiednio podczas pracy z innym osprzętem. 

Podnosić ładunki tylko z płaskiego, zwięzłego podłoża. Zwracać uwagę na nośność podłoża przy opuszczaniu ładunku. 
 

 

Rozstawić widły tak daleko, jak to możliwe i symetrycznie do linii środkowej przed 
podniesieniem jakiegokolwiek ładunku. 

Zawsze zbliżać się do ładunku pod kątem prostym. 

 

Podczas ładowania, ramię teleskopowego powinno być opuszczone do możliwie 
najniższej pozycji. 

Jeśli konieczny będzie długi transport ładunku, opuścić ramię teleskopowego i 
wsunąć całkowicie siłownik narzędzia. 
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Stertowanie (sztaplowanie)  
ładunków: 

 

 

Podczas zdejmowania ładunku ze stosu należy wykonać następujące czynności: 

Podjechać ładowarką do stosu pod kątem prostym, unieść ramię teleskopowe i wy-
sunąć. Zdjąć ładunek przy pomocy wideł, a następnie podnieść powoli ramię tele-
skopowe. Wciągnąć siłownik głębienia, aby zwiększyć stabilność. 

Zwrócić uwagę na wskaźnik obciążenia, nie mogą wystąpić żadne problemy ze 
stabilnością. W przeciwnym wypadku należy natychmiast przerwać operację. 

 

Wsunąć ramię teleskopowe, ewentualnie cofnąć lekko ładowarkę. 

Przed każdym manewrowaniem w pierwszej kolejności wsunąć ramię teleskopowe. 

Nigdy nie uruchamiać ramienia teleskopowego przy jednoczesnym poruszaniu 
ładowarki w przód i w tył. 
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Lekko opuścić wsunięte ramię teleskopowe. 

Niedozwolone jest opuszczanie wysuniętego ramienia teleskopowego. 

Podczas opuszczania punkt ciężkości ładunku przesuwa się do przodu, co 
zwiększa ryzyko przewrócenia! 

 

Przed rozpoczęciem manewrowania należy opuścić i wsunąć ramię teleskopowe, 
przechylić całkowicie siłownik głębienia. 

Podczas opuszczania ładunków postępować w odwrotnej kolejności. 

 

Nieregularnie rozłożone obciążenie powinno być podnoszone w taki sposób, aby nie 
doszło do wywrócenia ładowarki. Środek ciężkości ładunku powinien znajdować 
się pośrodku wideł! 

 

Nigdy nie podnosić ładunku za pomocą jednego zęba wideł! 
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3.3 Widły do obornika i kiszonki 

 

Widły do obornika i kiszonki to domontowywane urządzenie służące do podejmowania i 
transportowania obornika, luźnych kiszonek, słomy i paszy. 

Należy bezwzględnie przestrzegać również instrukcji obsługi dla wideł do obornika i 
kiszonki! 

 

 

Ostrzeżenie! 
Chwytaki obornika i kiszonki nie mogą być wykorzystywane do prac 
z dużymi belami! 

 

Postępowanie zgodne z instrukcjami użytkowania, obsługi serwisowej i zasadami wykonywania przeglądów jest częścią 
właściwego użytkowania. 

 

Ostrzeżenie! 
Maszynę może obsługiwać tylko wyszkolony personel, zapoznany z jej obsługą. 
Nigdy nie używać maszyny, jeśli nie zna się zasad jej obsługiwania! 

 

 

Ostrzeżenie! 

Przy podłączaniu narzędzi wzgl. przyczep wyposażonych w przyłącze hydrauliki 
należy zwrócić uwagę na to, by olej hydrauliczny w narzędziu i ładowarce był 
tego samego gatunku. Wymieszanie oleju obcego pochodzenia z olejem hy-
draulicznym ładowarki może doprowadzić do awarii hydrauliki. Poza tym w ta-
kim wypadku traci ważność gwarancja! 
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Obsługa 
Przed włączeniem kierowca powinien zapoznać się z elementami obsługi urządzeń dobudowywanych do maszyny nośnej. 
 
Załadunek wideł 

Otworzyć widły, znajdującą się na żądanej wysokości nad ziemią szuflą z lekko pochylonymi do dołu zębami wjechać w 
przenoszony materiał. Zamknąć widły. Uważać przy tym na przedmioty znajdujące się w strefie roboczej wideł. Przechylić 
widły. Wyjechać z pryzmy. 
 
Transport 

Podczas jazdy ciężar powinien znajdować się jak najbliżej podłoża. Należy unikać przy tym ostrych skrętów, nierówności, 
pochyłości i zbyt szybkiej jazdy. 
 
Wyładunek 

Widły ustawić w odpowiedniej pozycji nad miejscem wyładunku. Otworzyć je i szuflę przechylić do dołu. Otwierając widły 
uważać na promień otwarcia zębów. 
Przed przerwami w pracy i przed jej zakończeniem kierowca powinien opuścić urządzenie robocze na ziemię i zabezpieczyć 
w taki sposób, aby niemożliwe było jego poruszenie. Końce zębów muszą dotykać ziemi, ruchome widły należy zamknąć. 
Operator nie może opuścić maszyny przed opuszczeniem narzędzia! 
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3.4 Łyżka do ziemi lub materiałów sypkich 

Łyżka do ziemi lub materiałów lekkich służy do odspajania, transportowania, sypania i ładowania materiałów sypkich. Łyżki 
do materiałów lekkich używa się do lekkich materiałów w sypkiej postaci, jak np. pasza lub różne rodzaje ziaren zbóż. Do 
ciężkich materiałów sypkich, jak ziemia lub piasek używa się łyżki do ziemi. 

 

Ostrzeżenie! 
Przy wykonywaniu wszelkich prac załadunkowych należy zawsze przestrzegać 
dopuszczalnego udźwigu! 

 

 

Aby nabrać sypki materiał do łyżki, należy ją wychylić tak mocno, aby jej dno znalazło się w po-
zycji równoległej do podłoża. Powoli podjechać ładowarką do przodu, zgarniając materiał do 
łyżki. 

 

Nieco unieść ramię teleskopowe i przechylić łyżkę do środka. Z opuszczonym ramieniem tele-
skopowym podjechać do miejsca wyładunku i dopiero tutaj unieść ramię teleskopowe, aby wy-
sypać ładunek z łyżki. 

 

 

Ostrzeżenie! 

 Ramię teleskopowe z załadowaną łyżką unosi się na czas przejazdu tylko na 
taką wysokość, jak jest to konieczne! 

 Skręcając z załadowaną łyżką należy poruszać się powoli i ostrożnie! Pod-
wyższone ryzyko przewrócenia się! 
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3.5 Wskazówki dotyczące holowania i transportu 

3.5.1 Zabezpieczenie przegubu łamanego 

 

1. Ustawić ładowarkę tak, by stała prosto. 

2. Zabezpieczenie przegubu łamanego przykręcone jest za pomocą 2 nakrę-
tek motylkowych i znajduje się za lewymi schodkami. 

3. Poluzować obie nakrętki motylkowe (a). 

4. Wyjąć zabezpieczenie przegubu łamanego i zdemontować oba wtyki sprę-
żynowe. 

5. Zabezpieczenie przegubu łamanego włożyć z góry w oba otwory w przed-
nim i tylnym wózku (b). 

6. Zabezpieczenie przegubu łamanego zabezpieczyć za pomocą wtyków 
sprężynowych. 

7. W celu zwolnienia zabezpieczenia postępować w odwrotnej kolejności. 
 

 

Ostrzeżenie!  Zawsze blokować zabezpieczenie przegubu łamanego za pomocą odpo-
wiednich zawleczek! 

2 

a 

b 4 
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3.5.2 Holowanie 

W miarę możliwości ładowarka nie powinna być holowana. Ładowarkę odholować ze strefy zagrożenia, a następnie załado-
wać ją do dalszego transportu na pojazd transportowy zgodnie z opisem podanym w rozdziale 3.5.2.2.1. 
 

Ciągnik siodłowy musi mieć dostateczną siłę pociągową. 
 
W sytuacji awaryjnej należy postępować w nast. sposób: 

1. Zabezpieczyć przegub łamany. 

2. Poluzować hamulec. 

3. Ustawić przełączanie obejściowe przy pompie jazdy. 

4. Odholować. 

 

Uwaga! 

 Nie przekraczać maksymalnej prędkości holowania 4 km/h! 

 Należy unikać holowania na dłuższych odcinkach (powyżej 1 km)! 

 Aby zapobiec uszkodzeniom napędu hydraulicznego należy zdemontować 
wał przegubowy i podnieść tylną oś! 
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3.5.2.1 Funkcja obejścia 

By odholować pojazd z bezpośredniej strefy zagrożenia, istnieje możliwość obejściowego przełączenia prądu pojemnościo-
wego. Przekręcenie śruby powoduje wolny obieg cieczy pod ciśnieniem. 
 
 

 
3.5.2.1.1 Aktywacja funkcji obejścia 

 

By aktywować funkcję obejścia: 

1. Wyłączyć silnik spalinowy tłokowy. 

2. Zawór talerzowy wielodrogowy (1) wykręcić w lewo za 
pomocą klucza imbusowego (SW 8), aż do ograniczni-
ka (2). 

Funkcja obejścia jest teraz aktywna. 

 

 

Uwaga! 

 Nie przekraczać maksymalnej prędkości holowania 4 km/h! 

 Należy unikać holowania na dłuższych odcinkach (powyżej 1 km)! 

 Większa prędkość holowania i dłuższa odległość holowania powodują nie-
dopuszczalne powstawanie ciepła i brak smarowania. Wskutek tego może 
dojść do uszkodzenia maszyny wielotłokowej. 

 

 

Ostrzeżenie! 
 Podczas i po zakończeniu procesu odholowania maszyny wielotłokowe są 

gorące. 

 Należy zakładać odzież ochronną. 
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3.5.2.1.2 Dezaktywacja funkcji obejścia 

By dezaktywować funkcję obejścia: 

1. Bezpośrednio po zakończeniu procesu odholowywania wyłączyć funkcję obejścia. 

2. Zawór talerzowy wielodrogowy (1) wkręcić za pomocą klucza imbusowego (SW 8) w prawo, aż do ogranicznika i dokrę-
cić za pomocą momentu dokręcania 50 Nm. 

Funkcja obejścia nie jest teraz aktywna. 
 

 

Uwaga! 

Ryzyko uszkodzenia! 

 Podczas procesu odholowywania z aktywowanym obejściem zamknięty 
obwód hydrauliczny zostaje opróżniony. W przypadku ponownego uru-
chomienia napędu jezdnego może to prowadzić do niezamierzonych funk-
cji. 

 Napęd jezdny uruchomić dopiero po całkowitym napełnieniu układu odpo-
wietrzania obwodu hydraulicznego. 
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3.5.2.2 Luzowanie hamulca 

Hamulec postojowy może zostać zluzowany tylko bezpośrednio na tylnej osi. W tym celu należy wkręcić w oś 4 śruby, aby 
poluzować hamulec sprężynowy. 
 

 
 

 

Uwaga! 
 Nie przekraczać maksymalnej prędkości holowania 4 km/h! 

 Należy unikać holowania na dłuższych odcinkach (powyżej 1 km), ponieważ 
może to spowodować uszkodzenie przekładni osiowej wielotłoczkowej! 
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3.5.2.2.1 Transport 

Urządzenia transportowe i wszystkie punkty dostępu powinny być dokładnie wyczyszczone przed transportem. Zapewnić 
odpowiednią stabilność podczas załadunku i transportu. 

 

Ostrzeżenie! 
 Ładowarka powinna być mocno przytwierdzona do platformy ładunkowej i 

zabezpieczona klinami! 

 Narzędzie robocze powinno być także zabezpieczone przed poślizgiem! 
 

Zawsze należy wykorzystywać punkty mocowania pokazane na rysunku. Tuleje osi można także wykorzystać do mocowa-
nia transportowanych towarów. Zabezpieczyć przegub łamany (patrz rozdz. 3.5). 

Punkty mocowania zostały oznaczone na naklejkach. 

 

Uwaga! 
 Osoba zajmująca się transportem maszyny musi zadbać o prawidłowe za-

bezpieczenie ładunku! 

 Należy przestrzegać udźwigu pojazdu transportującego! 
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3.6 Podnoszenie maszyny 

 

Ostrzeżenie! 

 Zabezpieczyć przegub łamany! 

 Używać wyłącznie całkowicie sprawnych podnośników o odpowiednim 
udźwigu! 

 Do podnoszenia używać wyłącznie odpowiednio oznakowanych punktów 
podnoszenia! 

 

Przed zaczepieniem wyposażenia do podnoszenia koniecznie zabezpieczyć przegub łamany (zobacz rozdział 3.5). 

Ładowarka posiada 3 punkty podnoszenia: dwa na wózku przednim i z tyłu zaczep holowniczy. Każdy punkt podnoszenia 
można obciążać ciężarem 4,5 t. Punkty podnoszenia zostały oznaczone na naklejkach. 
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3.7 Przerwa w dopływie energii/ zatrzymanie silnika 

 

Ostrzeżenie! 

 Zagrożenie spowodowane podniesionym wysięgnikiem teleskopowym! 

 Nigdy nie stawać pod podniesionym wysięgnikiem teleskopowym, gdy wy-
sięgnik nie zostanie zabezpieczony mechanicznie! 

 Nie oddalać się od maszyny, której wysięgnik teleskopowy został podnie-
siony! 

 

W razie awarii silnika, hydrauliki układu jezdnego lub roboczego w trakcie pracy, należy natychmiast opuścić wysięgnik tele-
skopowy i usunąć ciśnienie z hydrauliki. W hydraulice dodatkowej postąpić zgodnie z opisem podanym w rozdziale 4.15.1. 

 
 

3.7.1 Usuwanie pozostałego ciśnienia w hydraulice układu roboczego i jezdnego 

 Najpierw opuścić wysięgnik teleskopowy poprzez przesunięcie dźwigni obsługowej do przodu, jak przy zwykłym opusz-
czaniu. 

 Wyłączyć silnik. 

 Wszystkimi dźwigniami i pedałami kilkakrotnie poruszyć we wszystkich kierunkach i ewentualnie nacisnąć przyciski na 
dźwigni obsługowej. 

 Usunąć ciśnienie z hydrauliki układu jezdnego poprzez otwarcie zaworu wlotowo-napowietrzającego. 
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4 Użytkowanie maszyny 

4.1 Wprowadzenie 

Wykonać codzienne czynności przeglądowe wymagane w planie obsługowym przed rozpoczęciem pracy. Zwracać uwagę 
na zasady bezpieczeństwa podczas pracy ładowarką. 

 

Ostrzeżenie! 

 Zawsze zapinać pasy bezpieczeństwa podczas pracy! 

 Nie przewozić osób! 

 Wsiadać i wysiadać wyłącznie po lewej stronie! 

 

Do wsiadania i wysiadania z kabiny należy używać przewidzianych do tego stopni i uchwytów. Wsiadać i wysiadać należy 
zawsze z twarzą obróconą w kierunku maszyny. 

Wsiadanie i wysiadanie powinno się odbywać zawsze po lewej stronie pojazdu, gdyż w przeciwnym razie można przypad-
kowo uruchomić wysięgnik teleskopowy. Prawa strona pojazdu służy tylko do wysiadania awaryjnego. 

Luźne części, np. narzędzia i inne akcesoria muszą być zabezpieczone. Drzwi, okna i klapy musza być zabezpieczone 
przed przypadkowym zamknięciem, kiedy są otwarte. 

Ładowarka musi być czysta podczas pracy. Materiały łatwopalne (np. siano i słoma) muszą być regularnie usuwane. Stopnie 
i pedały muszą być wolne od zanieczyszczeń, w przeciwnym razie stwarzają ryzyko poślizgu. 

 

Ostrzeżenie! 
Gorące części ładowarki mogą spowodować zapalenie się łatwopalnych mate-
riałów (np. siano, słoma)! 

 

Wyregulować siedzisko operatora i lusterka wsteczne odpowiednio do jego wzrostu i masy oraz warunków roboczych przed 
rozpoczęciem pracy. 
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4.2 Stanowisko operatora 

km /h

 
 

1. Wyłącznik akumulatora 

2. Płytka 

3. Dźwignia hamulca ręcznego 

4. Pedał hamulca/ pedał napędu 

5. Kolumna kierownicza o regulowanym kącie 

6. Półka 

7. Włącznik kierunkowskazów/ świateł 

8. Opcjonalnie: 

 
Przycisk „odblokowanie narzędzia“ 

 
Włącznik awaryjnych świateł migających 

 

Opcjonalnie: 

 zielony Zawór wyboru 

 żółty Podgrzewanie siedziska 

 biały Gniazdko na ramieniu teleskopowym 

 błękitny Zawór ograniczający ciśnienie i za-
wór płytkowy wysokiego ciśnienia 

 czerwony elektryczna zapadka 

 pomarańczowy Inne np. amortyzator drgań 
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km /h

 
9. Sygnał dźwiękowy 

10. Wskaźnik temperatury wody 

11. Tachometr 

12. Miernik liczby obrotów 

13. Zaślepka opcjonalne manometr pneumatycznego  
układu hamulcowego 

14. Wskaźniki zespolone 

15. Wskaźnik paliwa 

16. Kluczyk zapłonowy 

17. Włączniki w kabinie (patrz rozdz. 4.2.2) 

18. Ogrzewanie/ Klimatyzacja (opcjonalnie) 

19. Pedał przyspieszenia 

20. Dźwignia – hydraulika robocza/  
ramię teleskopowego/ sterownik 

21. Regulacja podłokietnika 

22. Zawór hamulca ręcznego 

23. Gniazdo 

24. Przełącznik w podłokietniku 

 
Włączyć/ wyłączyć dżojstik 

 zielony Uwolnienie ciśnienia 

 czerwony 
Zapadka dla przyłączy układu  
hydraulicznego z przodu 

 

25. Uchwyt na napoje 
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4.2.1 Wskaźniki zespolone 

 
 

1 
 

czerwony 
Przepust filtra powie-
trza 

Zabrudzony filtr powietrza. Wyczyścić filtr powietrza lub wymienić wkłady 
filtra. 

2 
 

czerwony 
Kontrolka ciśnienia  
oleju silnikowego 

Jeśli ta kontrolka nie gaśnie natychmiast po uruchomieniu, bezzwłocznie 
wyłączyć silnik i sprawdzić poziom oleju silnikowego. 

3 
 

pomarań-
czowy 

Podgrzewanie  
wstępne 

Wskazuje wstępne podgrzewanie silnika wysokoprężnego. 

4 
 

czerwony 
Kontrolka ładowania 
akumulatora 

Jeśli ta kontrolka nie gaśnie po uruchomieniu, oddać ładowarkę do 
warsztatu. 

5/ 6  

 

zielony 
Kontrolka kierunku 
jazdy 

Tak kontrolka wskazuje wstępnie wybrany kierunek jazdy (przód/ tył). 
Ostrzeżenie! Ładowarka zacznie się poruszać po naciśnięciu pedału 

przyspieszenia! 

17 
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7 
 

czerwony Jazda szybka Kontrolka dla wybranego biegu szybkiego przy jazdach transportowych. 

8 
 

czerwony 
Kontrolka hamulec 
ręczny 

Zaciągnięty hamulec ręczny. 

9 
 

zielony Kontrolka kierunkowskazów 

10 
 

zielony Kontrolka świateł postojowych 

11 
 

zielony Kontrolka świateł mijania 

12 
 

błękitny Kontrolka świateł długich 

13 
 

zielony Kontrolka migająca przyczepy (opcjonalnie) 

14 
 

pomarań-
czowy 

Silnik sygnalizuje błąd (błąd należy odczytać, ► kontakt z partnerem handlowym) 

15 
 

czerwony Hamulec pneumatyczny nadciśnieniowy (opcjonalnie) 

16 
 

pomarań-
czowy 

Wskaźnik paliwa 

17 
 

czerwony 
(opcjonal-
nie) 

Kontrola oleju  
przekładniowego 

Wkład filtra oleju przekładniowego jest pełny.  
Wymienić najpóźniej teraz! 
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4.2.2 Włączniki w kabinie 

Włączniki z lewej strony Włączniki z prawej strony Włączniki na dżojstiku Włączniki kolumnie 

  

 

 
 

1. Opcja 

2. Opcja 

3. Opcja 

4. Włącznik amortyzator 
azotowy (opcjonalnie) 

5. Odblokowanie  
narzędzia roboczego 

6. Światła ostrzegawcze 

7. Włącznik wycieraczek tylnej szyby 

8. Włącznik wycieraczek przednich  
(1 stopień okresowe/ 2 stopień normalne) 

9. Spryskiwacz przedniej szyby 

10. Włącznik lampa rotacyjna (opcja) 

11. Włącznik – światła robocze, tył 

12. Włącznik – światła robocze, przód 

13. Wyłącznik awaryjny na dżojstiku 

14. Uwolnienie ciśnienia 

15. Opcja (zapadka) 

16. Przycisk włączania regeneracji  
filtra cząstek stałych silnika wysoko-
prężnego (patrz rozdział 6.8.2.2.1) 

 
Opcjonalne włączniki 1-4: 

 zielony Zawór wyboru   błękitny 
Zawór ograniczający ciśnienie i za-
wór płytkowy wysokiego ciśnienia 

 żółty Podgrzewanie siedziska   czerwony elektryczna zapadka 

 biały Gniazdko na ramieniu teleskopowym   pomarańczowy Inne np. amortyzator drgań 

1 2 3 

4 5 6 

7 8 9 

10 11 12 

13 14 15 

16 
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4.2.3 Wskaźnik obciążenia 

Każda ładowarka wyposażona jest we wskaźnik obciążenia, informujący kierowcę o osiągnięciu dopuszczalnych obciążeń 
granicznych. Wskaźnik obciążenia pokazuje aktualne obciążenie przegubu łamanego oraz tylnej osi. Do momentu pracy 
urządzenia w zakresie oznaczonym na zielono, obciążenie graniczne nie jest osiągnięte. 

Jeśli na wskaźniku zaświeci się żółty zakres, oznacza to osiągnięcie dopuszczalnego udźwigu i zabronione jest dalsze pod-
noszenie lub wysuwanie ramienia teleskopowego. Po przekroczeniu tego zakresu taśma LED zaczyna migać i rozlega się 
sygnał dźwiękowy. 

 

Ostrzeżenie! 
Miganie czerwonej lampki i sygnał dźwiękowy oznacza przekroczenie dopusz-
czalnego udźwigu, należy niezwłocznie wsunąć i opuścić ramię teleskopowe! 

 

Podczas uruchomienia pojazdu bez obciążenia zapali się najpierw zielona lampka LED w przycisku obsługi. 

Uruchomienie tego przycisku obsługi pozwala na przeprowadzenie kontroli działania, którą zalecamy. Wszystkie lampki LED 
zapalą się jednocześnie i zostanie aktywowany sygnał ostrzegawczy. Naciskanie przycisku przez dłuższy czas powoduje 
przełączenie między pełną i zredukowaną mocą świecenia, standardowo przy włączeniu ustawiona jest wartość „jasna“. 

Pierwsza zielona lampka LED zapala się, jeśli obciążenie osiągnie wartość 40 % dopuszczalnej nośności. Każda następna 
lampka LED sygnalizuje wzrost maksymalnego obciążenia o dalsze 15 %. 

Przy osiągnięciu maksymalnego obciążenia (100 %) migają jednocześnie lampki pomarańczowe i wszystkie zielone. Dodat-
kowo włącza się standardowe wyjście przełączające dla napięcia pokładowego 12 V. 

Przy dalszym wzroście obciążenia czerwony stopień będzie osiągnięty przy 110 %, przy tym rozlegnie się dodatkowo sygnał 
ostrzegawczy. Należy niezwłocznie zmniejszyć obciążenie, w przeciwnym wypadku pojazd może się wywrócić. 
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Wskaźnik obciążenia należy sprawdzać przed rozpoczęciem pracy oraz regularnie podczas 
pracy. 
 
W przypadku uszkodzenia wskaźnika obciążenia nie wolno eksploatować ładowarki! 

 

 

Ostrzeżenie! 
Ruchy kierownicy, hamowanie, przyśpieszanie, jazda do tyłu lub przy załamanej 
maszynie może powodować nieprawidłowy wynik wskaźnika obciążenia. 
Wskaźnik obciążenia nie zastępuje doświadczenia w obsłudze ładowarki! 

 
 
 

4.2.3.1 Awaria wskaźnika obciążenia 

Jeśli OMD (Overload Measuring Device) stwierdzi przerwanie lub spięcie w przewodzie czujnika, będzie migać pierwsza 
lampka LED (na zielono) oraz dwie ostatnie lampki LED (na pomarańczowo i czerwono). Jednocześnie rozlegnie się alarm 
dźwiękowy, informujący o awarii wskaźnika przeciążenia. Jeśli bezpośrednia naprawa nie jest możliwa, a sygnał dźwiękowy 
przeszkadza w pracy, można go wyłączyć przejściowo przez uruchomienie przycisku do ponownego uruchomienia pojazdu. 
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4.2.4 Włącznik kierunkowskazów/ świateł 

Włącznik kierunkowskazów/ świateł służy do obsługi układu oświetlenia włącznie z błyśnięciem reflektorami, sygnałem 
dźwiękowym i kierunkowskazami. 
 

 
 
 

 
 

0 Światła wyłączone 

1 Światło postojowe 

2 Światło mijania 

3 Włącznik – sygnał dźwiękowy 

4 Lewy kierunkowskaz 

5 Prawy kierunkowskaz 

6 Mignięcie reflektorami 

7 Światła długie 

 
 
 

4.2.5 Gniazdko na ramieniu teleskopowym (opcjonalnie) 

Gniazdko na ramieniu teleskopowym włącza się za pomocą białego przełącznika na pulpicie sterowniczym. 

Gniazdko na ramieniu teleskopowym jest wymagane do podłączenia urządzeń dodatkowych, w których określone funkcje są 
uruchamiane elektrycznie. 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
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4.2.6 Sygnał dźwiękowy 

 

Po lewej stronie panelu obsługi znajduje się brzęczyk. Wydaje on dźwięk, gdy silnik jest przegrzany. 

Silnik należy wtedy natychmiast wyłączyć! 

Jeśli silnik nie zostanie wyłączony, może to spowodować uszkodzenie samego silnika lub in-
nych części ładowarki! 

 
 

 

4.3 Regulacja siedziska kierowcy 

Standardowe siedzisko kierowcy może być regulowane do jego wzrostu i masy. 
 

 

Ostrzeżenie! 
Fotel kierowcy należy przestawiać tylko podczas postoju. Silnik powinien być 
przy tym wyłączony! 
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4.3.1 Kąt pochylenia podłokietników-prawy podłokietnik 

 

Pochylenie podłokietników można zmieniać wciskając przycisk (strzałka). 

 

 
 

4.3.2 Dostosowanie do masy 

 

Obciążenie fotela reguluje się w stanie nieobciążonym, kręcąc odpowiednio dźwignią do re-
gulacji obciążenia. Ustawioną wagę kierowcy można odczytać w okienku. 

 Aby uniknąć problemów zdrowotnych przed przystąpieniem do pracy pojazdu na-
leży sprawdzić i wyregulować obciążenie fotela kierowcy! 
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4.3.3 Regulacja wzdłużna 

 

Pociągnięcie dźwigni blokady do góry pozwala na ustawienie siedziska fotela. 

 Dźwignia blokująca musi być zatrzaśnięta w odpowiedniej pozycji. Po zablokowa-
niu nie może być możliwości przesunięcia siedziska w inne położenie! 

 

 
 

4.3.4 Regulacja oparcia fotela 

 

Oparcie jest regulowane za pomocą dźwigni blokującej (strzałka). 

 Dźwignia blokująca musi być zatrzaśnięta w odpowiedniej pozycji. Po zablokowa-
niu nie może być możliwości przesunięcia oparcia w inne położenie! 
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4.3.5 Siedzenie kierowcy, na poduszkach powietrznych (wyposażenie opcjonalne) 

 

1) Dostosowanie do masy 

2) Regulacja wysokości 

3) Sprężyny poziome 

4) Ustawienie wzdłużne 

5) Ustawienie pochylenia siedzenia 

6) Ustawienie głębokości siedzenia 

7) Przedłużenie oparcia 

8) Podparcie ergonomiczne 

9) Podłokietnik 

10) Kąt pochylenia podłokietników 

11) Regulacja oparcia fotela 

12) Urządzenie obracające 

13) Amortyzacja wstrząsów 

 

 
 

4.3.5.1 Dostosowanie do masy 

 

Odpowiednią wagę kierowcy można ustawić, jeśli pojazd znajduje się w stanie spoczynku, 
przy obciążonym siedzeniu kierowcy poprzez krótkie wyciągnięcie dźwigni uruchamiania 
automatycznego ustawiania wagi i wysokości (strzałka). 

Ustawienie powinno być przeprowadzone przy nieruchomym siedzeniu. 

 Aby uniknąć problemów zdrowotnych przed przystąpieniem do pracy pojazdu na-
leży sprawdzić i wyregulować obciążenie fotela kierowcy! 
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4.3.5.2 Regulacja wysokości 

 

Ustawienie wysokości można przeprowadzić bezstopniowo ze wspomaganiem pneuma-
tycznym. 

Wysokość siedzenia można zmienić poprzez całkowite wyciąganie lub naciskanie dźwigni 
uruchamiania (strzałka). Jeśli zostanie osiągnięty górny lub dolny ogranicznik ustawienia 
wysokości, nastąpi automatyczne dopasowanie wysokości, w celu zagwarantowania mini-
malnego ugięcia sprężyny. 

 Jeśli nie nastąpi automatyczne dopasowanie wysokości, można aktywować 
ustawienie wysokości poprzez krótkie pociągnięcie lub wciśnięcie dźwigni uru-
chamiania. 

 Aby uniknąć uszkodzeń uruchomić kompresor na maks. 1 minutę! 
 

 

 
 

4.3.5.3 Sprężyny poziome (opcjonalnie) 

 

W określonych warunkach roboczych korzystne jest włączenie sprężyn poziomych. Dzięki 
temu obciążenia stykowe w kierunku jazdy mogą być lepiej wyłapywane przez fotel kierow-
cy. 

Pozycja 1 = sprężyny poziome WŁ. 

Pozycja 2 = sprężyny poziome WYŁ. 
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4.3.5.4 Regulacja wzdłużna 

 

Pociągnięcie dźwigni blokady do góry pozwala na ustawienie siedziska fotela. 

 Dźwignia blokująca musi być zatrzaśnięta w odpowiedniej pozycji. Po zablokowa-
niu nie może być możliwości przesunięcia siedziska w inne położenie! 

 

 
 

4.3.5.5 Ustawienie pochylenia siedzenia 

 

Pochylenie wzdłużne powierzchni siedzenia można dopasować indywidualnie. 

Aby ustawić pochylenie należy podnieść lewy przycisk (strzałka). Przez równoczesne ob-
ciążanie i odciążanie powierzchni siedzenia żądana pozycja pochylenia zostanie ustawiona. 

 
 
 

4.3.5.6 Ustawienie głębokości siedzenia 

 

Głębokość siedzenia można indywidualnie dopasować. 

Aby ustawić głębokość siedzenia należy podnieść prawy przycisk (strzałka). Jednoczesne 
przesuwanie siedzenia do przodu i do tyłu pozwoli na ustawienie żądanej pozycji. 
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4.3.5.7 Przedłużenie oparcia 

 

Przedłużenie oparcia można przestawiać w osi pionowej, wyciągając i zatrzaskując je w żą-
danej pozycji. 

Przedłużenie oparcia można przestawiać w osi pionowej, wyciągając i zatrzaskując je w żą-
danej pozycji. 

 

 

 

4.3.5.8 Podparcie ergonomiczne 

 

Wysokość i grubość podparcia można indywidualnie dopasować kręcąc kółkiem (strzałka) 
w lewo lub w prawo. 

Podnosi to komfort pracy i sprzyja wydajności kierowcy. 

 

 
 

4.3.5.9 Lewy podłokietnik 

 

W zależności od potrzeb podłokietniki można złożyć do tyłu i dostosować ich wysokość do 
indywidualnych wymagań. 

W celu przestawienia wysokości podłokietników należy wyjąć okrągłą nakładkę (strzałka) z 
pokrywki. 

Następnie odkręcić nakrętkę sześciokątną (rozstaw klucza 13 mm), ustawić podłokietnik w 
żądanej pozycji i dokręcić nakrętkę. Ponownie wcisnąć nakładkę na śrubę. 
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4.3.5.9.1 Kąt pochylenia podłokietników-lewy podłokietnik 

 

Pochylenie podłokietników można zmieniać kręcąc kółkiem (strzałka). 

 

 
 

4.3.5.10 Regulacja oparcia fotela 

 

Oparcie jest regulowane za pomocą dźwigni blokującej (strzałka). 

 Dźwignia blokująca musi być zatrzaśnięta w odpowiedniej pozycji. Po zablokowa-
niu nie może być możliwości przesunięcia oparcia w inne położenie! 

 
 
 

4.3.5.11 Urządzenie obracające 

 

Wyciągnięcie dźwigni blokującej (strzałka) powoduje odblokowanie urządzenia obracające-
go i umożliwia przesuwanie siedzenia o 20 ° w lewo lub w prawo, z możliwością zabloko-
wania w pozycji co 10 . 

Dźwignia blokująca powinna się zatrzasnąć wydając słyszalny dźwięk. Pozycja do jazdy 
powinna mieć położenie środkowe! 
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4.3.5.12 Amortyzacja wstrząsów 

 

Amortyzację siedzenia można dopasować do toru jazdy, wzgl. ukształtowania terenu. Amor-
tyzację można zatem ustawiać odpowiednio do wymagań indywidualnych. 

Przekręcić dźwignię do osiągnięcia żądanego ustawienia i puścić. 

1. miękki 

2. twardy 

 
 

 

4.4 Pas bezpieczeństwa 

 

Fotel kierowcy posiada pas bezpieczeństwa (biodrowy). 

 
Ostrzeżenie! 

 Zawsze zapinać pasy bezpieczeństwa podczas pracy! 

 Nie przewozić osób! 

 

 

Ostrzeżenie! 
 Tapicerowana klapa po lewej stronie obok fotela kierowcy nie jest dodat-

kowym miejscem do siedzenia! 

 Przewożenie tutaj osób (w tym dzieci) jest niedozwolone! 
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4.5 Wysiadanie awaryjne 

 

Wsiadanie i wysiadanie powinno się odbywać zawsze po lewej stronie pojazdu, gdyż w 
przeciwnym razie można przypadkowo uruchomić wysięgnik teleskopowy. Prawa strona po-
jazdu służy tylko do wysiadania awaryjnego. 

Wyjście awaryjne jest oznaczone specjalną naklejką. 

 

 
 

4.6 Przestawienie kolumny kierowniczej 

 

Kolumnę kierowniczą można przestawiać w osi podłużnej maszyny oraz regulować jej wy-
sokość. 

W tym celu należy ją odblokować dźwignią znajdującą się po lewej stronie. Kolumnę moż-
na teraz przestawić oraz przesuwać w górę i w dół. Po ustawieniu kolumny w żądanej po-
zycji należy ją ponownie zablokować dźwignią. 

 
Ostrzeżenie! 

Kolumnę kierowniczą należy przestawiać tylko podczas postoju! 
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4.7 Pedał przyśpieszenia/ pedał hamulca 

Pedał przyspieszenia jest wykorzystywany do jazdy ładowarką. Pompa osiowo- tłokowa wychyla się na zewnątrz zgodnie z 
prędkością obrotową silnika i stąd prędkość jazdy jest automatycznie regulowana do obciążenia ładowarki (napęd typu sa-
mochodowego). Im bardziej wciśnięty jest pedał przyśpieszenia, tym szybciej porusza się ładowarka. 

Automatyczny układ jest wyłączany po wciśnięciu pedału hamulca. Im mocniej wciśnięty będzie pedał, tym mocniej do tyłu 
wychyla się osiowa pompa wielotłoczkowa. W ten sposób moc może być przeniesiona z układu napędu do hydrauliki robo-
czej przy wysokiej prędkości obrotowej silnika lub ładowarka może być hamowana. Jeśli pedał jest wciśnięty całkowicie, 
ładowarka zwalnia za pośrednictwem hamulca wielotarczowego. Maszyna zatrzymuje się, jeśli pedał jest całkowicie wciśnię-
ty. 
 

 

Ostrzeżenie! 
Nigdy nie hamować ostro z podniesionym ładunkiem lub przy skręcaniu! 

Ładowarka może się przewrócić! 
 
 

4.7.1 Regulator prędkości (wzmacniacz liniowy) (opcjonalnie) 

Za pomocą regulatora prędkości można ustawić prędkości jazdy, niezależnie od pedału gazu. 

   
 

Powyższy przełącznik a (wyłącznik awaryjny regulatora prędkości) 
musi być włączony, aby regulator prędkości działał. 

a 
  

prędki powoli 

  

prędki powoli 
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4.7.2 Ręczny potencjometr obrotów 

 

Za pomocą przełącznika na kolumnie można zmienić prędkość obrotową silnika, niezależnie od 
prędkości jazdy. 

 

 
 

4.8 Sterownik 

Sterownik jest zintegrowany z dźwignią sterującą układu hydrauliki roboczej. Jest on wykorzystywany do wyboru kierunku 
jazdy, przełączanie odbywa się przy pełnym obciążeniu. 

Ładowarka standardowo posiada dwa biegi. Te dwa biegi mogą być przełączane bez przerwania przekazu napędu. 

 

Ostrzeżenie! 
Nigdy nie zmieniać kierunku jazdy i nie przełączać z wysokiej prędkości na ni-
ską przy wysokich prędkościach jazdy! 

Ryzyko wywrócenia! 
 

 

Uwaga! 
Przy opuszczaniu ładowarki, przekładnia napędu jazdy musi być pozostawiona 
w pozycji neutralnej! 

 

 

Uwaga! 
W czasie jazdy drogowej należy wyłączyć uchwyt obsługi 
poprzez wyłącznik! 
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Ważne! 
Pompa napędu jazdy nie działa, kiedy zaciągnięty jest hamulec ręczny! 
Ładowarka nie może się poruszać! 

 

   

Do przodu Pozycja neutralna Do tyłu 

 

Poziom napędu: 

Przełożenie przekładni (biegi) można zmieniać za pomocą przełącznika biegów znajdującego się z tyłu dźwigni wielofunk-
cyjnej. Można przełączać biegi pod obciążeniem. Hamowanie ładowarki nie jest konieczne. Przy przełączaniu z II biegu na I 
należy znacznie zredukować prędkość jazdy, aby uniknąć obciążenia silnika. 

 

 

I do ładowania (0-8 km/h) 

II do transportu (0-30 lub 40 km/h) 

 
Ostrzeżenie! 

 Na drugim biegu, układ wspomagania hydraulicznego nie będzie działać! 

 Nigdy nie zmieniać kierunku jazdy i nie przełączać z wysokiej prędkości na 
niską przy wysokich prędkościach jazdy! 

Ryzyko wywrócenia! 

I II 
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4.9 Tłumik drgań ramienia wysięgowego (opcja) 

 

Uwaga! Tłumik drgań może być włączony tylko przy jeździe transportowej! 

 

 

Tłumik drgań pozwala na tłumienie wahań i uderzeń przenoszonych przez ramię wysięgowe na pod-
wozie przy nierównościach terenu jazdy przy wyższych prędkościach. W ten sposób można uniknąć 
unoszenia się ładowarki podczas jazdy. 

Tłumienie drgań włączane jest przy użyciu pomarańczowego włącznika na panelu roboczym. 

 

 

Ostrzeżenie! 
Podczas pracy z ramieniem teleskopowego, podeprzeć go odpowiednią podpo-
rą, nigdy nie przechodzić pod niezabezpieczonym ramieniem! 

 

 

Uwaga! 
Przed włączeniem tłumika drgań należy unieść ramię wysięgowe o 20-30 cm. 
Dzięki temu zamontowane urządzenie będzie miało wystarczającą odległość 
resorowania! 
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4.10 Hamulce 

Na obu osiach znajdują się hamulce wielopłytkowe. Uruchomienie następuje hydraulicznie. 

Hamulec postojowy jest zwolniony w położeniu „a“. Aby włączyć hamulec, 
przesunąć dźwignię w położenie „b“. 

Pompa napędu jazdy nie działa, kiedy zaciągnięty jest hamulec 
ręczny! Ładowarka nie może się poruszać! 

 

 
 

 

Ostrzeżenie! 

 Jeśli w razie awarii hamulec postojowy będzie stosowany jako hamulec, 
należy bardzo ostrożnie przesunąć dźwignię do przodu. Spowoduje to NA-
TYCHMIASTOWE zatrzymanie ładowarki! 

 Hamulec postojowy należy zatem uruchamiać tylko w stanie spoczynku 
ładowarki lub przy bardzo małej prędkości! 

a b 
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4.11 Zatrzymywanie ładowarki 

Przed zatrzymaniem maszyny opuścić ramię teleskopowego do najniższej pozycji i oprzeć narzędzie robocze na podłożu. 
Następnie zaciągnąć hamulec ręczny i przemieścić sterownik do pozycji neutralnej. 

Materiały łatwopalne (np. siano, słoma) muszą być usunięte z maszyny i jej bezpośredniego sąsiedztwa. 

 

Ostrzeżenie! 
Gorące części ładowarki mogą spowodować zapalenie się łatwopalnych mate-
riałów (np. siano, słoma)! 

 

 

Uwaga! 

 Przy opuszczaniu ładowarki, przekładnia napędu jazdy musi być pozosta-
wiona w pozycji neutralnej! 

 Obrócić kluczyk w stacyjce do pozycji neutralnej w celu wyłączenia łado-
warki! 

 Pompa napędu jazdy nie działa, kiedy zaciągnięty jest hamulec ręczny! Ła-
dowarka nie może się poruszać! 
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4.12 Zapłon – włącznik rozrusznika/ uruchamianie ładowarki 

 

Ostrzeżenie! 

 Podczas uruchamiania maszyny upewnić się, że nikt nie przebywa na na-
rzędziu roboczym, pokrywie silnika lub pod ładowarką! 

 Zasygnalizować uruchamianie przez naciśnięcie sygnału dźwiękowego! 

 Sterownik powinien być w pozycji neutralnej! 

 

0 = Zapłon/ silnik wyłączony 

Z = Zapłon włączony 

V = Podgrzewanie wstępne 

S = Uruchamianie ładowarki 

L = Włączone światła postojowe S

V

L
0

Z

 

 

 

Najpierw przekręcić kluczyk w stacyjce do pozycji „Z“. Sprawdzić, czy sterownik jest w pozycji =, hamulec ręczny musi być 
załączony. Następnie obrócić kluczyk do pozycji podgrzewania „V“ i trzymać w tej pozycji, aż kontrolka podgrzewania na 
przyrządach zespolonych zgaśnie. Obrócić kluczyk do pozycji „S“ w celu uruchomienia silnika ładowarki. 

Podgrzewanie nie jest konieczne w temperaturze powyżej +10 °C lub, gdy silnik jest nadal gorący po poprzedniej pracy. 
 

 

Ważne! 

 Należy unikać odstawiania z trybu pełnego obciążenia należy (zanieczysz-
czenie nagarem / zatkanie resztkowym olejem smarowym w osłonie łożyska 
turbosprężarki napędzanej spalinami). Nie istnieje wówczas zasilanie ole-
jem turbosprężarki napędzanej spalinami! Powoduje to obniżenie żywotno-
ści turbosprężarki napędzanej spalinami. 

 Po odciążeniu użytkować jeszcze silnik przez około jedną minutę na niskim 
biegu jałowym. 
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Ważne! 

 Aby włączyć maszynę, należy nacisnąć pedał ruchu precyzyjnego. Hamulec 
postojowy musi być zaciągnięty! 

 Pompa napędu jazdy nie działa, kiedy zaciągnięty jest hamulec ręczny! Ła-
dowarka nie może się poruszać! 

 

Jeśli silnik nie uruchomi się po około 20 sekundach, przerwać procedurę uruchamiania i powtórzyć ją po 40 sekundach. Ob-
rócić kluczyk do pozycji neutralnej po każdym uruchomieniu, aby umożliwić zintegrowanie się blokady rozruchu. 

 

Ważne! 

W ładowarkach z opcjonalną zapadką elektryczną dla dodatkowego układu hy-
draulicznego w trakcie uruchamiania maszyny wyłączony musi być odpowiedni 
włącznik na kolumnie kierownicy! 

W przeciwnym razie ładowarka nie uruchomi się! 

 
 
 

4.13 Pojedyncza dźwignia sterująca dla ramienia teleskopowego 

Po prawej stronie siedzenia kierowcy znajduje się dźwignia uruchamiania dla ramienia teleskopowego. Za pomocą tej dźwi-
gni można równocześnie podnosić/ opuszczać ramię teleskopowe oraz przechylać do wewnątrz/ na zewnątrz narzędzie ro-
bocze. Dodatkowo zintegrowane są w niej mikroprzełączniki do wysuwania/wsuwania ramienia teleskopowego oraz dodat-
kowego urządzenia sterującego. 
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Funkcje dżojstika są przedstawione na poniższym rysunku: 

 
 
 

 

 
 

 

Opcjonalnie: 

 

 

  

PT:  podnoszenie ramienia teleskopowego 

OT:  opuszczanie ramienia teleskopowego 

NZ:  przechylanie narzędzia na zewnątrz 

DW:  przechylanie narzędzia do wewnątrz 

WY: wysuwanie ramienia teleskopowego 

WS: wsuwanie ramienia teleskopowego 

Z/V: Czerwone przyłącza dodatkowego układu hydraulicznego/  

uruchomienie hydraulicznej blokady narzędzia 
 

Opcjonalnie: dodatkowe przyłącze podwójnego działania 
O1/2: Zielone przyłącza dodatkowego układu hydraulicznego 

OW 

NZ DW 

PW 

Z/V Z/V 

O1 O2 

Z/V 

 

Z/V 

 

WY 

WS 

 

WY WS 
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Włącznik na dźwigni uruchamiania 

 Jeśli włącznik 1 nie jest włączony, nie działa żadna z funkcji dźwigni 
uruchamiania! 

 Przełącznik 2 (zielony): odciążenie ciśnienia 

 Przełącznik 3 (czerwony): Zapadka do dodatkowych przyłączy z przo-
du 

 

 

Ostrzeżenie! 
Operator musi być zapoznany z maszyną przed rozpoczęciem pracy. Należy 
przeczytać rozdział „Praca ładowarką“ i przestrzegać zawartych tam instrukcji! 

 
 

4.13.1 Proste dodatkowe przyłącze hydrauliczne (PP, opcja) 

 

+ 

 
 

 

W celu uruchomienia dodatkowych przyłą-
czy układu hydraulicznego: 

 włączyć zielony przełącznik po lewej 

stronie tablicy rozdzielczej (1, 2, 3 lub 
4) 

 wypozycjonować przyłącze za pomocą 
zielonego przycisku na dźwigni ob-

sługi. 

 

1 2 3 

1 2 3 

4 
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4.14 Bezciśnieniowy powrót (opcjonalnie) 

Niektóre urządzenia dodatkowe wymagają powrotu bezciśnieniowego. Przyłącze znajduje się on z przodu przy ramieniu 
wysięgowym. 
W celu uniknięcia pomyłki z normalnymi przyłączami hydrauliki dodatkowej, jest on oznaczony za pomocą niebieskiej za-
ślepki. 
 
 

 

4.15 Osprzęt szybkozmienny 

Zespół hydrauliczny szybkiej zmiany przeznaczony jest do prostej zmiany osprzętu roboczego. Należy podjechać ładowarką 
do narzędzia roboczego i chwycić je za pomocą dwóch sworzni zabezpieczających. 

Teraz należy cofnąć siłownik narzędzia i zablokować narzędzie. 

Postępować w odwrotnej kolejności przy odczepianiu narzędzia. Ładowarka posiada blokadę jako zabezpieczenie przed 
przypadkowym zwolnieniem narzędzia. 

Narzędzie może być zwolnione tylko wtedy, gdy jednocześnie zostanie naciśnięty włącznik  
na desce rozdzielczej.  
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Blokowanie narzędzia roboczego Odblokowanie narzędzia roboczego 

lub  lub  

+ 
 

 

 

Ostrzeżenie! 
Po każdej procedurze podłączania, konieczne jest sprawdzenie, czy śruba blo-
kująca jest właściwie osadzona w narzędziu roboczym! 

 

 

Ostrzeżenie! 

Przy podłączaniu narzędzi wzgl. przyczep wyposażonych w przyłącze hydrauliki 
należy zwrócić uwagę na to, by olej hydrauliczny w narzędziu i ładowarce był 
tego samego gatunku. Wymieszanie oleju obcego pochodzenia z olejem hy-
draulicznym ładowarki może doprowadzić do awarii hydrauliki. Poza tym w ta-
kim wypadku traci ważność gwarancja! 

 
 

4.15.1 Uwolnienie ciśnienia 

 

Przyłącza dodatkowego układu hydraulicznego znajdują się pod ciśnieniem. Jeżeli na-
rzędzie ma być przyłączone lub odłączone od dodatkowego układu hydraulicznego na-
leży pozbawić przyłącza ciśnienia. 

W tym celu nacisnąć przycisk 2 za dźwignią obsługi. 
 

2 
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4.16 Ograniczenie przechylenia narzędzi 

 

Ładowarka wyposażona jest w ograniczenie przechylenia narzędzi. Służy ono do tego, 
aby zapobiec, upadkowi ładunku na kabinę. 

Jeżeli konieczne byłoby przestawienie tego ograniczenia przechylenia, to należy zwrócić 
się do odpowiedniego fachowego warsztatu. 

 

 

 

Ostrzeżenie! 
Jeżeli ograniczenie to zostanie nieprawidłowo przestawione, to ładunek może 
spaść na kabinę i narazić kierowcę na niebezpieczeństwo! 

- 

+ 
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4.17 Kabina 

4.17.1 Drzwi kabiny 

 

Drzwi kabiny muszą być zamknięte podczas pracy. W razie potrzeby 
można je lekko uchylić. W tym celu przesunąć dźwignię pokazaną na 
rysunku na zewnątrz i zablokować w zamku drzwi (a). 

 

 

Przy otwieraniu, drzwi kabiny są automatycznie blokowane poprzez 
blokadę drzwi. Aby zamknąć drzwi, zwolnić tę blokadę. 

 

 

Uwaga! 
Zamknąć drzwi kabiny zarówno po skończonej pracy jak i przy opuszczaniu ła-
dowarki na dłuższy okres czasu, w celu zabezpieczenia maszyny przed dostę-
pem nieupoważnionych osób! 

a 

nacisnąć 
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4.17.2 Tylna szyba 

 

Aby otworzyć tylne okno, jednocześnie obrócić oba uchwyty. 
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4.17.3 Oświetlenie wewnętrzne 

 

Lampka wyłączona 

 

Lampka włączona z powodu otwarcia drzwi: 

Drzwi zamknięte:  Lampka wyłączona 

Drzwi otwarte:  Lampka włączona 

 

Lampka włączona 
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4.17.4 Ogrzewanie 

 
 

 

Kabina jest wyposażona w bezstopniową regulację ogrzewania. Aby 
ogrzewanie działało, włącznik „a“ musi znajdować się przynajmniej w 
pozycji „1“! 

Włącznik „a“: Stopnie dmuchawy 

Włącznik „b“: Ustawienie temperatury 

 

 
 

4.17.5 Klimatyzacja (opcjonalnie) 

 

Włącznik „c“ uruchamia klimatyzację. 

Włącznik wentylatora (patrz 4.17.4  włącznik „a“ ) musi być włączony. 

a b 

c 
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4.18 Półki 

W kabinie znajdują się 3 półki: 

  

 W przedniej części kabiny, po lewej stronie obok panelu 
obsługi, 

 półka na napoje po prawej stronie obok siedzenia kie-
rowcy 

  

 pod klapą po lewej stronie obok siedzenia kierowcy.  W celu otwarcia klapy należy poluzować blokadę na-
ciskając przycisk. 

 

 

Ostrzeżenie! 
 Tapicerowana klapa po lewej stronie obok fotela kierowcy nie jest dodat-

kowym miejscem do siedzenia! 

 Przewożenie tutaj osób (w tym dzieci) jest niedozwolone! 
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4.19 Wyłącznik akumulatora 

 

Za pomocą tego wyłącznika można odłączyć cały układ elektryczny od akumulatora. Jeśli 
maszyna ma zostać odstawiona na dłuższy czas, np. na noc, należy wyłącznikiem odciąć 
połączenie z akumulatorem. Zapobiegnie to przypadkowemu rozładowaniu akumulatora. 

Włączony 
 

 

Aby włączyć, dźwignię należy nacisnąć w dół i obrócić! 

Wyłączony  

 

Po wyłączeniu dźwignię można wyjąć. Daje to dodatkową ochronę przed kradzieżą. 

Jeśli dźwignia przełączająca jest zdjęta, przełącznik należy koniecznie zakryć osłoną. Za-
pobiegnie to wnikaniu do niego wilgoci. 

Dźwignia zdjęta  

 

 

Uwaga! Wyłącznika akumulatora nie można uruchamiać przy pracującym silniku! 
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4.20 Lampa rotacyjna (opcja) 

Ostrzegawcze światło obrotowe można zamontować przy kabinie. 

  
  
Obrotowe światło ostrzegawcze można zdemontować. W tym celu 
należy odkręcić śrubę motylkową i wysunąć lampę do góry. 

Iglicę zabezpieczyć przed deszczem gumową na-
kładką. 

 

 

Uwaga! 
Obrotowe światło ostrzegawcze należy używać w sposób zgodny z przepisami 
prawnymi! 
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4.21 Układ ogrzewania wstępnego (opcja) 

 

1. Ogrzewanie wstępne oleju hydraulicznego 

2. Ogrzewanie wstępne silnika 

Ładowarka może być opcjonalnie wyposażona w układ ogrzewania wstęp-
nego dla oleju hydraulicznego i/lub silnik. Przyłącza znajdują się po prawej 
stronie wózka tylnego. 

 

1 2 
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4.22 Hak holowniczy (opcjonalnie) 

 

Ładowarka kołowa wyposażona jest opcjonalnie w hak holowniczy. Hak można otworzyć 
za pomocą dźwigni „a“. Po wprowadzeniu uchwytu pociągowego hak zamyka się automa-
tycznie. 

 

 

 

Uwaga! 

Dopuszczalne obciążenie przyczepy, bez hamulca: 1750 kg 

Dopuszczalne obciążenie przyczepy, z hamulcem: 8.000 kg 

Dopuszczalne obciążenie przyczepy, z hamulcem pneumatycznym:  
(do maks. 8 % wzniesienia/ spadku) 12.000 kg/ opcjonalnie 16.000 kg 

Dopuszczalny nacisk na hak: 50 kg 
 

 

Ostrzeżenie! 
Jazda z przyczepą jest dozwolona tylko wtedy, jeśli ładowarka jest 
dopuszczona do ruchu jako ciągnik! 
 

Nie wolno przekraczać dopuszczalnej masy przyczepy! 
 
 
 

4.22.1 Siedmiobiegunowe gniazdo elektryczne przyczepy 

Gniazdo elektryczne jest przeznaczone do podłączania świateł i migaczy przyczepy. 

1
2

3
4

5

6
7

 

Przyłącze 

1 

2 

3 

4 

Funkcja 

Lewy kierunkowskaz 

- 

Ciężar 

Prawy kierunkowskaz 

Przyłącze 

5 

6 

7 

Funkcja 

Światło tylne prawe 

Światła hamowania 

Światło tylne lewe 

a 
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4.22.2 Instalacja pneumatyczna (opcjonalnie) 

4.22.2.1 Dwuobwodowy pneumatyczny układ hamulcowy 

 

Wbudowany hamulec pneumatyczny stanowi system dwuobwodowy. 

Przyłącza: B: Żółty - układ hamulcowy dwuprzewodowy 

 C: czerwone - układ hamulcowy dwuprzewodowy, zapas 

 
Ostrzeżenie! 

Jazdę z przyczepą można rozpocząć, jeśli kontrolka 15 (patrz Rozdział 4.2.1 
Wskaźniki zespolone) zgasła! 

 

 

Ważne! 
Podczas podłączania przewodów należy dbać o czystość. Jeśli przyłącza nie są 
używane należy je zasłonić ponownie nakładkami przeciwpyłowymi! 

 B 
 C 
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4.22.2.2 Płytki, bezpieczniki i przekaźniki 

     

Pod pokrywą po lewej stronie za siedzeniem kierowcy znajdu-
je się płytka oraz dwa przekaźniki główne i ich bezpieczniki. 

Po usunięciu nakrętek radełkowych można zdjąć pokrywę. 
 

c/d 

 

c. Przekaźnik główny płytki 

d. Przekaźnik główny płytki 

e/f/g 

 

e. Bezpieczniki płytki (niebieski, 100 A + czerwony, 50 A) 

f. Bezpiecznik płytki (żółty, 100 A) 

g. Bezpiecznik płytki (niebieski, 200 A) 

c 
d 

e 

f 

g 
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 h 

 

h.  

1. Przełącznik fotela (brązowy, 5 A) 

2. Teleskopowanie (skrzynka Bucher) (czerwony, 10 A) 

3. Siedzenie na resorach powietrznych (opcjonalnie)  
(niebieski, 15 A) 

 i Pomiędzy dodatnim biegunem 
akumulatora i bezpiecznikiem h4 

i. Wstępny bezpiecznik dla bezpiecznika h4 (70 A) 

 j 

 

j. Bezpiecznik dla przyrządu multifunkcyjnego (Poz. 12) 

j 

12 

 h 
3 

 

2 
 

1 
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4.23 Płytka 

 
 

K1 
K3 

K7 K 
11 

K6 

K5 K9 

K2 K4 K8 

K 
16 

K 
21 

K 
10 

K 
13 

K 
18 

K 
15 

K 
20 

K 
25 

K 
14 

K 
12 

K 
17 

K 
19 

K 
22 

K 
24 

K 
27 

K 
23 

K 
26 

X10 

F 7 F 57 

F 8-18 F 1-6 

F 23-27 
 

F 39-56 
 

X2 

X9 

X8 

X1 

X11 

X7 

X6 

X5 

X3 

X4 

F 19-22 
 

F 28-38 
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Gniazda 

X1: Grupa włączników 1-6 

X2: Grupa włączników 7-12 

X3: Grupa włączników 13-15 

X4: Silnik wycieraczki/  
pompka wycieraczki 

X5: Przełącznik kierunku jazdy/  
dżojstik 

X6: Sterowanie głównego  
przekaźnika/ sterowanie klima-
tyzacją/ kontrolka obciążenia 
(tylko ładowarki kołowe  
(z ramieniem teleskopowym) 

X7: Tablica rozdzielcza,  
zawór magnetyczny 7-9,  
włącznik hamulca ręcznego 

X8: Dieteg (Kabina) 

X9: Włącznik świateł / kierunkow-
skazów 

X10: Zapasowy przycisk na dżojstiku, 
sterowanie klimatyzacją 

X11: Zapasowy przekaźnik 
 

Przekaźnik 

K1: Przekaźnik spryskiwacza i wy-
cieraczki 

K2: Klimatyzacja 

K3: Przekaźnik kierunkowskazów 

K4: Światło wsteczne 

K5: Światło mijania 

K6: Światła długie 

K7: Kierunek ruchu „Do przodu“ 

K8: Jazda szybka / jazda pełzająca 

K9: Kierunek ruchu „Do tyłu“ 

K10: Włącznik 2 (opcja) 

K11: Włącznik 3 (opcja) 

K12: Wyłączanie hydraulicznego sil-
nika jazdy 

K13: Dołączanie elektrycznej hydrau-
liki (urządzenie sterujące) 

 

K14: Zawór elektromagnetyczny  
nr 2 hydrauliki 

K15: Włącznik 15  
(opcjonalna zapadka) 

K16: Włącznik 4 (opcja) 

K17: Zawór elektromagnetyczny  
nr 1 hydrauliki 

K18: Zawór elektromagnetyczny  
nr 3 hydrauliki 

K19: Zawór elektromagnetyczny  
nr 4 hydrauliki 

K20: Włącznik 14 (opcja) 

K21: Zapasowy przekaźnik 

K22: Chłodnica oleju 

K23: Światła robocze, tył 

K24: Przełącznik świateł  
postojowych/ parkingowych 

K25: Włącznik 1 (opcja) 

K26: Lampa rotacyjna 

K27: Światła robocze, przód 
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4.23.1 Gniazda 

 
 

XS1: Układ oświetlenia z przodu 

XS2: Układ oświetlenia z tyłu 

XS3: Napęd jazdy 

XS4: Elektryka hydraulika 

XS5: Klimatyzacja  
Wyjście przełącznik 4  
Sygnał dźwiękowy  
Chłodnica oleju  
Dodatkowe gniazdko 

XS6: Przycisk 5 (odblokowanie narzędzia)  
3 x zacisk 15, 1 x zacisk 30  
(np. opcjonalnie: Instalacja centralnego smarowania,  
Ogrzewanie wstępne silnika) 
odciążenie ciśnienia 

XS1 
XS2 

XS3 XS4 XS6 XS5 
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4.23.2 Numeracja włączników 

Włączniki z lewej strony Włączniki z prawej strony Włączniki na dżojstiku Włączniki kolumnie 

  

 

 
1. Opcja 

2. Opcja 

3. Opcja 

4. Włącznik amortyzator 
azotowy (opcjonalnie) 

5. Odblokowanie  
narzędzia roboczego 

6. Światła ostrzegawcze 

7. Włącznik wycieraczek tylnej szyby 

8. Włącznik wycieraczek przednich  
(1 stopień okresowe/ 2 stopień normalne) 

9. Spryskiwacz przedniej szyby 

10. Włącznik lampa rotacyjna (opcja) 

11. Włącznik – światła robocze, tył 

12. Włącznik – światła robocze, przód 

13. Wyłącznik awaryjny na dżojstiku 

14. Uwolnienie ciśnienia 

15. Opcja (zapadka) 

16. Przycisk włączania regeneracji  
filtra cząstek stałych silnika wy-
sokoprężnego  
(patrz rozdział 6.8.2.2.1) 

 
Opcjonalne włączniki 1-4: 

 zielony Zawór wyboru   błękitny 
Zawór ograniczający ciśnienie i za-
wór płytkowy wysokiego ciśnienia 

 żółty Podgrzewanie siedziska   czerwony elektryczna zapadka 

 biały Gniazdko na ramieniu teleskopowym   pomarańczowy Inne np. amortyzator drgań 

1 2 3 

4 5 6 

7 8 9 

10 11 12 

13 14 15 

16 
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4.23.3 Bezpieczniki 

15A

15A

3A

10A

3A

10A

F3

F2

F1

F4

F6

F5

15A

7,5A

7,5A

15A

3A

3A

F9

F8

F10

F12

F11

3A

3A

5A

10A

7,5A

F14

F13

F15

F17

F16

F18

25A F57

25A F7

 

 

F1. lampka kontrolna świateł drogowych 

F2. Światło długie, lewe 

F3. Światło długie, prawe 

F4. Światło mijania, prawe 

F5. Światło mijania, lewe 

F6. Kontrolka światło mijania 

F7. Sprężarka klimatyzacji 

F8. Światło postojowe, prawe 

F9. Światło postojowe, lewe 

F10. Światła hamowania 

F11. Światło wsteczne 

F12. Zawór elektromagnetyczny  
„do przodu“ 

F13. Zawór elektromagnetyczny „do tyłu“ 

F14. Zawór elektromagnetyczny 2 bieg B  
(nieistotny) 

F15. Zawór elektromagnetyczny 2 bieg A 

F16. Przewód sterowania przycisków w 
dżojstiku 

F17. Przewód obciążenia przekaźnika  
przycisków 

F18. Przewód sterowania przełącznikiem 
kierunku jazdy 

 

F57. Wentylator 
 

   

Bezpiecznik gniazda  
amortyzatora kompresora 
(opcjonalnie; 15 A) 

 

 

Ważne! Przyciski na dźwigni obsługi są zabezpieczone bezpiecznikiem F 17! 
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15A

15A

10A

F25

F24

F23

F26

F27

F40

F39

F41

F43

F42

F45

F44

F46

F48

F47

F49

F50

F51

F53

F52

F55

F54

F56

15A

15A

15A

15A

15A

15A

15A

15A

15A

10A

10A

7,5A

7,5A

5A

5A

5A

20A

3A

20A

3A

F29

F28

F30

F32

F31

F34

F33

F35

F37

F36

F38

15A

15A

5A

5A

15A

15A

15A

15A

10A

10A

15A

F19

F21

F20

F22

10A

10A

5A

5A  

F19. Końcówka 30 x 10.8 klimatyzacja 

F20. Gniazdo w kabinie zacisk 15 

F21. Blokada złącza dla narzędzi 

F22. Przewód sterowania włączników 1-4 

F23. Zasilanie włącznika 6  
(Światła ostrzegawcze)  
końcówka 30 

F24. Zapasowy zacisk 30 x 10.6/ XS 6 P 

F25. Chłodnica oleju (opcja) 

F26. Przewód sterowania włącznika 10  
(światła gabarytowe) 

F27. Gniazdo w kabinie, radio,  
oświetlenie wnętrza końcówka 30 

F28. Przewód sterowania stacyjki 

F29. Kontrolka obciążenia  
(tylko ładowarki kołowe z ramieniem 
teleskopowym) 

F30. Włącznik 15 (opcjonalna zapadka) 

F31. Włącznik 1 (opcja) 

F32. Przycisk uwolnienie ciśnienia 

F33. Włącznik 2 (opcja) 

F34. Włącznik 3 (opcja) 

F35. Włącznik 4 (opcja) 

F36. Lewy kierunkowskaz 

F37. Prawy kierunkowskaz 

F38. Światła ostrzegawcze, końcówka 15 

F39. Końcówka 15 (XS6N) 

F40. Końcówka 15 (XS6O); przewód  
sterowania urządzenia  
sterującego Deutz 

F41. Wycieraczki przedniej szyby 

F42. Wycieraczki tylnej szyby 

F43. Przewód sterowania  
światła robocze 

F44. Przewód sterowania  
przełącznika 14 (bez zapadki)/  
włącznika 15 (z zapadką) 

F45. Przewód sterowania włączników 13  
(Wyłącznik awaryjny na dżojstiku) 

F46. Kontrolki 

F47. Radio, moduł CAN końcówka 15 

F48. Końcówka 15 (XS6R) 

F49. Lampa rotacyjna 

F50. Włącznik – sygnał dźwiękowy 

F51. Światła robocze, tył lewe (opcja) 

F52. Światła robocze, tył prawe 

F53. Światła robocze, przód lewe 

F54. Światła robocze, przód prawe 

F55. Przewód sterowania przełącznika  
kierunkowskazów 

F56. Włącznik oświetlenia 

F57. Wentylator 
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5 Instrukcje dotyczące przeglądów 

5.1 Uwagi ogólne 

 

Ostrzeżenie! 

 Należy przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa podczas wykonywa-
nia prac naprawczych i przeglądowych. Podczas prac naprawczych, wyłą-
czyć silnik i opuścić ramię teleskopowego do najniższej pozycji. Poczekać 
na ostygnięcie wszystkich gorących elementów przed rozpoczęciem prac! 

 Przeprowadzać prace przeglądowe w określonych odstępach czasowych 
dla zapewnienia niezawodności działania maszyny! 

 Większe prace konserwacyjne lub roboty przy istotnych częściach (np. ha-
mulcach, układzie kierowniczym, układzie jezdnym, hydraulice) mogą być 
wykonywane jedynie przez wyspecjalizowany zakład! 

 

Wszystkie uregulowania podane w rozdziale „Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania ładowarki“ i „Instrukcje bezpieczeń-
stwa użytkowania jako ładowarki uniwersalnej“ muszą być przestrzegane. 

Przestrzegać regulacji ustawowych w zakresie postępowaniem z paliwami i olejami oraz ich usuwania. Jeśli nie są one 
odpowiednio usuwane, stanowią poważne zagrożenie dla środowiska. 

Czynności konserwacyjne mogą być wykonywane tylko na równym i stabilnym podłożu. Ładowarkę należy wówczas zabez-
pieczyć przed stoczeniem się i załamaniem. 

Czynności konserwacyjne mogą być wykonywane tylko na równym i stabilnym podłożu. Ładowarkę należy wówczas zabez-
pieczyć przed stoczeniem się i załamaniem. 
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Wszelkie prace niebezpieczne dla zdrowia są zabronione. Zwracać szczególną uwagę na następujące punkty: 

 Podczas pracy z ramieniem teleskopowego, podeprzeć go odpowiednią podporą, nigdy nie przechodzić pod niezabez-
pieczonym ramieniem. Ryzyko utraty życia! 

 Nie używać ramienia teleskopowego jako podnośnika samochodowego. Nie używać kamieni, tylko zatwierdzonych kli-
nów pod koła jako podpór. Nigdy nie używać podnośnika samochodowego jako klina. 

 Wystrzegać się kwasu akumulatora! Stosować środki ochrony oczu, fartuch gumowy i rękawice gumowe. Zwracać 

uwagę na specjalne uregulowania podczas pracy z akumulatorami. 

 Nigdy nie otwierać korka chłodnicy, kiedy układ chłodzenia jest jeszcze gorący – ryzyko poparzenia! 

 Przewody ciśnieniowe mogą zostać uszkodzone podczas prac spawalniczych, przedsięwziąć odpowiednie środki bez-
pieczeństwa. 

 Luzowanie i dokręcanie przewodów hydraulicznych wykonywać po uwolnieniu ciśnienia. 

 

Ostrzeżenie! 
 Maski silnika nigdy nie należy przesuwać w pobliże rury wydechowej! Za-

grożenie oparzeniami! 

 Maskę silnika otwierać tylko przy wyłączonym silniku! 
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 podczas prac w obszarze połączenia przegubowego, powinno być ono zablo-
kowane! 

 

 

Uwaga! 
Ryzyko uszkodzenia! 

 Koniecznie stosować się do wskazówek w rozdziale 5.2! 

 
 
 

5.2 Wyłączenie systemu/ zatrzymanie silnika 

 

Uwaga! 

Ryzyko uszkodzenia! 

 Wyłączenie systemu musi nastąpić poprzez zacisk 15, nie zacisk 30 lub 
główny wyłącznik baterii! 

 Nie wyciągać wtyczki urządzenia sterującego przy włączonym napięciu za-
silania (zacisk 15 „włączony“) ! Najpierw „wyłączyć“ zasilanie napięciem, 
następnie wyciągnąć wtyczkę! 

 Aby uniknąć uszkodzenia urządzeń sterujących należy odłączyć wszelkie 
połączenia wtykowe na urządzeniu sterującym przed przystąpieniem do 
prac spawalniczych. 

 Przed odłączaniem akumulatora koniecznie wyłączyć zapłon! 
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W celu zatrzymania silnika należy zatrzymać regulator silnika za pomocą kluczyka zapłonowego. 

Główny wyłącznik baterii można wyłączyć dopiero po upływie czasu opóźnienia urządzenia sterującego. 
Czas opóźnienia jest czasem w którym urządzenie sterujące zapisuje niezbędne dane (takie jak dane logistyczne, błędy, itp.) 
w EEPROM. Czas ten wynosi maksymalnie 20 sekund. 
 
Jeśli czas opóźnienia zostanie przerwany, może to spowodować następujące błędy: 

 Jeśli silnik zostanie zatrzymany wskutek przerwania zacisku 30, niemożliwy będzie zapis ważnych danych roboczych: i 
może wystąpić błąd głównego przekaźnika (Serdia Code 186), który przejdzie w stan pasywny. 

 Jeśli silnik będzie zatrzymany przez zacisk 15, a przed upłynięciem czasu opóźnienia zostanie wyłączony zacisk 30 lub 
31, w niekorzystnym przypadku może wystąpić błąd EEPROM (Serdia Code 142, SPN 630). Błąd ten pozostaje aktyw-
ny nawet po zresetowaniu urządzenia sterującego i wymaga usunięcia poprzez Serdia. 

 
Ponieważ ten błąd pozostaje cały czas na wyświetlaczu, istnieje niebezpieczeństwo, że użytkownik przeoczy inny błąd. 
 
Ze względu na fakt, iż chodzi tu o błąd obsługi, a nie o awarię działania urządzenia sterującego, prace związane z tym błę-
dem, wzgl. usunięciem komunikatu o błędzie nie wchodzą w zakres gwarancji. Ewentualne wnioski gwarancyjne dotyczące 
tego tematu nie będą uznane z ww. przyczyn. 
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5.3 Konserwacja 

5.3.1 Codziennie 

Ogólne sprawdzenie wzrokowe:   Smarowanie:  

Zapobieganie wypadkom   Siłownik podnoszenia (2x)  

Oświetlenie   Siłownik narzędzia (2x)  

Wałki łożysk   Cylinder teleskopu (2x)  

Przecieki, itp.   Osprzęt szybkozmienny (2x)  

Silnik:   Korbowód szybkozłącza (2x)  

Sprawdzenie poziomu oleju   Ugięcie (1x)  

Opróżnienie zbiornika wyłapującego wodę we 
wstępnym filtrze paliwa 

  Trzpienie w wysięgniku teleskopowym (2x)  

Kontrola szczelności układu wydechowego łącznie 
z elementami przetwarzania spalin 

  Łożysko wahliwe tylnej osi (2x)  

Poziom płynu chłodzącego  
(dopełnić, jeżeli wymagane) 

  Układ hydrauliczny:  

Oczyszczenie chłodnicy od zewnątrz  
(ekran chłodnicy) 

  Sprawdzenie poziomu oleju  

Instalacja pneumatyczna:     

ogólna kontrola     

Koła:     

Dokręcenie nakrętek kół (tylko 10 h)     
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5.3.2 Plan przeglądów 

Prace do wykonania Okresy 

 
50 h/  
100 h/  
150 h/  

itp. 

200 h/  
600 h/  
1000 h/  

itp. 

500 h/  
1000 h/  
1500 h/  

itp. 

800 h/  
2400 h/  
4000 h/  

itp. 

1600 h/  
3200 h/  
4800 h/  

itp. Ogólne sprawdzenie wzrokowe: 

Zapobieganie wypadkom ● ● ● ● ● 

Oświetlenie ● ● ● ● ● 

Wałki łożysk ● ● ● ● ● 

Przecieki, itp. ● ● ● ● ● 

Silnik: 

Sprawdzenie poziomu oleju ● ● ● ● ● 

Wymiana oleju i filtra (pierwszy raz po 50 h)  
(przynajmniej raz w roku) 

1) ● 
(tylko 50 h) 

 ● ● ● 

Oczyszczenie filtra powietrza (lub w razie potrzeby) ● ● ● ● ● 

Wymiana wkładu filtra powietrza   ● ● ● 

Wymiana wkładu zabezpieczającego filtra powietrza     ● 

Sprawdzić zamocowanie filtra powietrza (obejmy)  
(pierwszy raz po 50 h) 

● 
(tylko 50 h) 

 ● ● ● 

Sprawdzenie luzu zaworowego (pierwszy raz po 50 h) 
● 

(tylko 50 h) 
   ● 
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Prace do wykonania Okresy 

(Silnik:) 

50 h/  
100 h/  
150 h/  

itp. 

200 h/  
600 h/  
1000 h/  

itp. 

500 h/  
1000 h/  
1500 h/  

itp. 

1000 h/  
2000 h/  
3000 h/  

itp. 

1600 h/  
3200 h/  
4800 h/  

itp. 

Wymiana filtra wstępnego paliwa   ● ● ● 

Wymiana filtra paliwa   ● ● ● 

Oczyszczenie zbiornika paliwa    ● ● 

Sprawdzenie napięcia paska wentylatora   ● ● ● 

Oczyszczenie chłodnicy od wewnątrz    ● ● 

Oczyszczenie chłodnicy od zewnątrz  
(ekran chłodnicy) 

● ● ● ● ● 

Sprawdzenie poziomu płynu chłodzącego ● ● ● ● ● 

Sprawdzenie stężenia płynu chłodzącego  
(pierwszy raz po 200 h) 

 
● 

(tylko 200 h) 
● ● ● 

Kontrola mocowania przewodów z cieczą chłodzącą  
(zaciski rurki) (pierwszy raz po 50 h) 

  ● ● ● 

Chłodnica powietrza doładowującego płaszczyzna wlotowa  
(spuścić olej smarowy/ skropliny) 

   ●  
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Prace do wykonania Okresy 

Układ hydrauliczny: 

50 h/  
100 h/  
150 h/  

itp. 

200 h/  
600 h/  
1000 h/  

itp. 

500 h/  
1000 h/  
1500 h/  

itp. 

800 h/  
2400 h/  
4000 h/  

itp. 

1600 h/  
3200 h/  
4800 h/  

itp. 

Wymiana filtra powrotnego-ssącego (pierwszy raz po 50 h) 
● 

(tylko 50 h) 

(tylko 200 h) 
przy wymianie 

oleju 
● ● ● 

Wymiana zaworu odpowietrzającego    ● ● 

Wymiana oleju i czyszczenie zbiornika oleju  
(pierwszy raz po 200 h) 

 
● 

(tylko 200 h) 
 ● ● 

Sprawdzenie poziomu oleju ● ● ● ● ● 

Wymiana wkładu filtra wysokiego ciśnienia  
(pierwszy raz po 50 h) 

● 
(tylko 50 h) 

  ● ● 

Wymiana wszystkich przewodów hydraulicznych Co 6 lat lub w zależności od potrzeb 

Osie: 

Sprawdzenie poziomu oleju  ● ● ● ● 

Wymiana oleju (pierwszy raz po 200 h)  
● 

(tylko 200 h) 
 ● ● 
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Prace do wykonania Okresy 

Koła: 

50 h/  
100 h/  
150 h/  

itp. 

200 h/  
600 h/  
1000 h/  

itp. 

500 h/  
1000 h/  
1500 h/  

itp. 

800 h/  
2400 h/  
4000 h/  

itp. 

1600 h/  
3200 h/  
4800 h/  

itp. 

Sprawdzenie ciśnienia w ogumieniu ● ● ● ● ● 

Dokręcenie nakrętek kół (pierwszy raz po 10 h)   ● ● ● 

Ogólna kontrola wzrokowa ● ● ● ● ● 

Hamulce: 

Sprawdzenie przewodów i rurek    ● ● 

Kontrola wzrokowa wszystkich podzespołów    ● ● 
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Prace do wykonania Okresy 

Układ elektryczny: 

50 h/  
100 h/  
150 h/  

itp. 

200 h/  
600 h/  
1000 h/  

itp. 

500 h/  
1000 h/  
1500 h/  

itp. 

800 h/  
2400 h/  
4000 h/  

itp. 

1600 h/  
3200 h/  
4800 h/  

itp. 

Ogólne sprawdzenie oświetlenia i układu elektrycznego   ● ● ● 

Sprawdzenie alternatora/rozrusznika    ● ● 

Sprawdzenie poziomu elektrolitu akumulatora   ● ● ● 

Sprawdzenie przewodów pod kątem uszkodzeń   ● ● ● 

Instalacja pneumatyczna: 

ogólna kontrola ● ● ● ● ● 

Kabina: 

Wymiana filtra powietrza ogrzewania w razie potrzeby 

Klimatyzacja: 

spuścić czynnik chłodniczy, przepłukać, napełnić nowym 
środkiem 

Co 3 lata lub 3000 h 

Kontrola poziomu czynnika chłodzącego,  
kontrola działania 

w razie potrzeby 
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Prace do wykonania Okresy 

Smarowanie: 

50 h/  
100 h/  
150 h/  

itp. 

200 h/  
600 h/  
1000 h/  

itp. 

500 h/  
1000 h/  
1500 h/  

itp. 

800 h/  
2400 h/  
4000 h/  

itp. 

1600 h/  
3200 h/  
4800 h/  

itp. 

Siłownik podnoszenia (2x) ● ● ● ● ● 

Siłownik narzędzia (2x) ● ● ● ● ● 

Cylinder kompensacyjny (2x) ● ● ● ● ● 

Cylinder teleskopu (2x) ● ● ● ● ● 

Osprzęt szybkozmienny (2x) ● ● ● ● ● 

Korbowód szybkozłącza (2x) ● ● ● ● ● 

Ugięcie (1x) ● ● ● ● ● 

Trzpienie w wysięgniku teleskopowym (2x) ● ● ● ● ● 

Płyty ślizgowe wysięgnika teleskopowego ● ● ● ● ● 

Siłownik skrętu (2x) ● ● ● ● ● 

Wał Cardana(2x) ● ● ● ● ● 

Łożysko wahliwe tylnej osi (3x) ● ● ● ● ● 

Pedał napędu, linek, zawiasów w razie potrzeby 
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5.3.3 dodatkowo co 2/ 3/ 6 lata 

dodatkowo co 2 lata  dodatkowo co 3 lata lub 3000 h 

Silnik:   Klimatyzacja:  

Wymiana płynu chłodzącego   
spuścić czynnik chłodniczy, przepłukać, napełnić 
nowym środkiem 

 

Wymiana przewodów chłodzących i obrączek     

Wymiana elastycznych przewodów paliwowych i 
obejm 

  dodatkowo co 6 lata 

Hamulce:   Układ hydrauliczny:  

Wymiana płynu hamulcowego   Wymiana wszystkich przewodów hydraulicznych  

Wymiana elastycznych przewodów hamulcowych     

 
1) Okresy wymiany oleju smarowego należy skrócić o połowę, jeśli: 

 temperatura otoczenia jest stale niższa niż -10 °C (< +14 °F) lub gdy temperatura oleju jest niższa niż 60 °C lub 

 Zawartość siarki w paliwie wynosi od 0,5 do 1 % ciężaru. 
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5.3.4 Punkty smarowania 

1. Siłownik podnoszenia (2x) 

2. Siłownik narzędzia (2x) 

3. Cylinder kompensacyjny (2x) 

4. Cylinder teleskopu (2x) 

5. Osprzęt szybkozmienny (2x) 

6. Korbowód szybkozłącza (2x) 

7. Ugięcie (1x) 

8. Trzpienie w wysięgniku teleskopowym 
(2x) 

9. Łożysko wahliwe tylnej osi (3x) 

10. Siłownik skrętu (2x) 

11. Płyty ślizgowe wysięgnika telesko-
powego 

12. Wał Cardana(2x) 

 

!

 

po lewej stronie wózka tyl-
nego: 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

Uwaga! 
W ładowarkach z instalacją centralnego smarowania należy jednak dodatkowo 
nasmarować wał przegubowy (poz. 12)! 

 

10 
 

9 
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5.3.5 Objętości – materiały eksploatacyjne 

 
Objętość (litry) Norma jakości oleju 

Ładowarka kołowa 9660 T  

Silnik 
Deutz 

Deutz TCD 4.1 L4 
 

Olej hydrauliczny około 170 HLP 46 

Olej silnikowy 8 z filtrem patrz załącznik 

Płyn chłodzący około 4,6 

AVIA Antifreeze Extra 
ARAL Antifreeze Extra 
BASF Glysantin G 48 
DEA Kühlerfrostschutz 
SHELL GlycoShell 

Olej napędowy około 185 
Olej napędowy zgodnie z EN 590  
(patrz rozdział 5.6.2) 

Klimatyzacja 1000 - 1100 g R134A 

 

 

Ostrzeżenie! 

Przy podłączaniu narzędzi wzgl. przyczep wyposażonych w przyłącze hydrauliki 
należy zwrócić uwagę na to, by olej hydrauliczny w narzędziu i ładowarce był 
tego samego gatunku. Wymieszanie oleju obcego pochodzenia z olejem hy-
draulicznym ładowarki może doprowadzić do awarii hydrauliki. Poza tym w ta-
kim wypadku traci ważność gwarancja! 
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 Objętość (litry) Norma jakości oleju 

Smar do miejsc smarowania poza 
łożyskiem przegubowym/ przegu-
bem środkowym 

- 
Uniwersalny smar zmydlony litem 
z dodatkami EP klasy 2  
NLGI = EP 2 - KP 2 K – 40/30 

Smar do łożyska przegubowego/ 
przegubu środkowego 

- Fuchs Lubritech  Gleitmo 805 

 
Oś 

 
Ilość oleju (litry) 

Przekładnia osi, przód 

Obudowa mechanizmu różnicowego 13,7 

Przekładnia planetarna każda 2,1 

W sumie 17,9 

Podpora osi z dzielnikiem mocy, tył 

Obudowa mechanizmu różnicowego 13,5 

Przekładnia planetarna każda 2,1 

Dzielnik mocy 0,9 

W sumie 18,6 

 

Klasa oleju: Schäffer Axle Fluid SR Nr zam.: 001-011-105-002 
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5.3.6 Wkłady filtrów 

 Numer SP 

Ładowarka kołowa 
9660 T/ 30 km/h 

Standard Flowsharing 

9660 T/ 30 km/h 

Loadsensing 

Silnik Deutz TCD 4.1 L4 Deutz TCD 4.1 L4 

Filtr oleju silnika 070-990-233 070-990-233 

Filtr paliwa 070-990-231 070-990-231 

Filtr wstępny paliwa 070-990-282 070-990-282 

Wkład filtra powietrza, wewnętrzny 980-021-009 980-021-009 

Wkład filtra powietrza, zewnętrzny 980-021-008 980-021-008 

Filtr powrotny-ssący 070-210-011 070-210-011 

Zawór wlewowo-odpowietrzający 450-021-002 450-021-002 

Wkład filtra powietrza powrotnego - 070-210-019 

Element ssący - 070-210-016 

Filtr wysokiego ciśnienia 980-021-005 - 

O-Ring 060-121-079 - 



 Nr zam.: BTR-9660-001-XPL 9660/0001/2014 
 

 139  
 

 

 Numer SP 

Ładowarka kołowa 
9660 T/ 30 km/h 

Standard Flowsharing 

9660 T/ 30 km/h 

Loadsensing 

Silnik Deutz TCD 4.1 L4 Deutz TCD 4.1 L4 

Zestaw serwisowy * 030-320-114 030-320-115 

Mata filtra powietrza w kabinie 070-800-080 

Filtr powietrza 070-800-081 

* Pakiet serwisowy nie obejmuje filtra powietrza w kabinie - należy go zamawiać oddzielnie! 
 

 
Uwaga! 

 Jako elementy filtrujące wolno stosować wyłącznie oryginalne filtry firmy Schäffer! 

 W przypadku stosowania elementów filtrujących innych producentów firma Deutz i firma 
Schäffer nie będą ponosić odpowiedzialności z tytułu rękojmi! 

 Niedopuszczalne są również filtry firmy Fendt dla silników firmy Deutz! 

 
 

5.4 Wymiana filtra powietrza w kabinie 

5.4.1 Filtry w kabinie 

 

Na podłodze za pokrywą znajdują się dwie maty filtrujące. 

Aby wymienić maty filtrujące należy odkręcić pokrywę. 
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5.4.2 Filtr klimatyzacji 

 

W pierwszej kolejności usunąć osłonę przegubu łamanego (a). Odkręcić cztery śruby „b“ i 
ostrożnie zdjąć plastikową pokrywę. 

 

Za pomocą monety poluzować obydwa zamknięcia nad wkładem filtra powietrza. 

 

Podnieść osłonę metalową trzymając za dolną część i odhaczyć u góry. Zdjąć. 

 

Wyciągnąć ostrożnie wkład filtrujący w kierunku do siebie. Nowy wkład filtrujący zamontować w 
odwrotnej kolejności. 

 

 

Ostrzeżenie! Uważać na ostre krawędzie - niebezpieczeństwo zranienia! 

b 

b a 
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5.5 Koła i opony 

 

Ostrzeżenie! 

 Prace montażowe przy kołach i oponach można powierzać wyłącznie prze-
szkolonemu personelowi! 

 Uszkodzone obręcze kół należy wymienić! 

 Zabrania się spawania obręczy kół! 
 

 

Uwaga! 

 Wszystkie koła w maszynie muszą mieć taką samą średnicę! W przeciwnym 
razie może dojść do uszkodzenia osi! 

 Opony o takim samym rozmiarze ale pochodzące od różnych producentów 
mogą mieć różną średnicę. Zwracać uwagę na stan zużycia opon! 

 
 

5.5.1 Sprawdzanie i uzupełnianie powietrza w oponach 

 

Ostrzeżenie! 
 Należy przestrzegać prawidłowego ciśnienia powietrza w oponach! 

 W trakcie pompowania opon w obszarze zagrożenia nie mogą przebywać 
żadne dodatkowe osoby! 

 

 

Uwaga!  Opony należy pompować odpowiednim urządzeniem do pompowania wy-
posażonym w skalibrowany manometr! 
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Typ opon Ciśnienie powietrza 

 

Typ opon Ciśnienie powietrza 

405/70-20 3,5 bar 

 

600/40-22.5 3,5 bar 

500/70-24 AS 3,5 bar 

 

600/55-26.5 AS 2,6 bar 

18-22.5 TL AS 3,5 bar 

 

650/55-26.5 MPT 2,6 bar 

500/60-22.5 AS 5,5 bar 

 

700/50-26.5 AS 2,4 bar 
 

1. Ładowarkę ustawić na utwardzonej, wypoziomowanej powierzchni. Opuścić wysięgnik teleskopowy. 

2. Zaciągnąć hamulec postojowy. 

3. Wyłączyć silnik. 

4. Odkręcić kapturek ochronny wentylu w oponie. 

5. Przyłącze urządzenia do pompowania wcisnąć na wentyl opony w taki sposób, by manometr pokazywał ciśnienie po-
wietrza, ale by jednocześnie powietrze nie ulatywało z opony. 

6. Odczytać wskazywaną wartość i porównać ją z danymi z tabeli. 

7. Gdy ciśnienie powietrza będzie zbyt niskie, dopompować oponę aż do osiągnięcia zalecanego ciśnienia powietrza. Gdy 
ciśnienie powietrza będzie zbyt duże, spuścić powietrze. 

8. Ściągnąć przyłącze urządzenia do pompowania z wentylu opony. 

9. Nakręcić kapturek ochronny wentylu w oponie. 

10. Te same czynności wykonać we wszystkich 4 oponach. 

11. Nakręcić kapturek ochronny wentylu w oponie. 

12. Te same czynności wykonać we wszystkich 4 oponach. 

 

Uwaga! 

 W oponach napełnionych cieczą, wentyl opony przy sprawdzaniu musi 
znajdować się na górze! 

 Opon nigdy nie można napełniać samą wodą! Należy zwrócić się do autory-
zowanego warsztatu! 
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5.5.2 Wymiana koła 

 

Ostrzeżenie! 

 Prace montażowe przy kołach i oponach można powierzać wyłącznie prze-
szkolonemu personelowi w autoryzowanych warsztatach! 

 Ładowarkę ustawić na rownej, wypoziomowanej powierzchni.  
Opuścić wysięgnik teleskopowy! 

 Do podnoszenia maszyny używać odpowiedniej wielkości podnośników 
stawianych na utwardzonym podłożu! Zwrócić uwagę na to, by podnośnik 
się nie zsunął! 

 Ładowarki nie podpierać nigdy poprzez podniesienie na wysięgniku tele-
skopowym! 

 Przy wymianie kół w obszarze zagrożenia nie mogą przebywać żadne do-
datkowe osoby! 

 

 

Uwaga! 
 Śruby kół dokręcać zawsze kluczem dynamometrycznym i zalecanym mo-

mentem obrotowym! 

 Po upływie 10 godzin ponownie sprawdzić moment dokręcenia śrub kół! 
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Śruby kół Moment dokręcania 
 1. Ładowarkę ustawić na utwardzonej, wypoziomowanej po-

wierzchni. Opuścić wysięgnik teleskopowy. 

2. Zaciągnąć hamulec postojowy. 

3. Wyłączyć silnik. 
M 22 x 1,5 450 Nm 

 

 

4. Podnośnik ustawić pod osią w pobliżu wymienianego koła. Zwrócić uwagę na to, by podnośnik się nie zsunął! 

5. Odkręcić nakrętki koła. 

6. Ładowarkę podnieść na taką wysokość, by koło oderwało się od podłoża. 

7. Następnie odkręcić do końca wszystkie nakrętki koła i zdjąć koło. 

8. Założyć nowe koło na szpilki koła i nakręcić ręcznie luźno nakrętki kół. 

9. Dokręcić nakrętki do końca i opuścić podnośnik. 

10. Kluczem dynamometrycznym dokręcić naprzeciwległe nakrętki koła odpowiednim momentem. 

11. Po upływie 10 godzin ponownie sprawdzić moment dokręcenia śrub kół! 
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5.6 Tankowanie 
 

 

Otwór wlewu oleju napędowego znajduje się po prawej stronie tylnego segmentu nadwo-
zia pod maską silnika. 

Po zakończeniu tankowania paliwa otwór należy dokładnie zamknąć. 

 Poziom paliwa powinien być powyżej minimum wskaźnika paliwa. 

 Jeśli poziom paliwa spadnie, uzupełnić go do górnego oznaczenia. Nie wlewać zbyt 
dużo paliwa! 

 
 

Stosować olej napędowy zgodny z EN 590, liczba cetanowa musi być powyżej 45. Jakość oleju napędowego zgodnie z 
ASTM D 975. 

 
Ważne! 

 Używać filtra podczas napełniania zbiornika paliwa, gdyż brud lub piasek może dostać się do 
pompy wtryskowej! 

 Jako paliwo wykorzystywać tylko olej napędowy. Nie używać żadnego innego paliwa, gdyż 
jego jakość nie jest znana i może być bardzo niska. Paliwo o bardzo niskiej liczbie cetanowej 
może mieć niekorzystny wpływ na silnik. Klasy jakości oleju napędowego są zróżnicowane w 
zależności od temperatury zewnętrznej! 

 Nie dopuszczać do całkowitego opróżnienia zbiornika paliwa. Powietrze może wejść do układu 
paliwowego, a to wymaga odpowietrzenia układu przed ponownym uruchomieniem silnika! 
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Bezpieczne postępowanie z paliwem: 

 Postępować ostrożnie z paliwem, jest ono łatwopalne. Podczas napełniania zbiornika nie palić i uważać, aby w pobliżu 
nie było otwartego ognia lub źródła iskier. 

 Przed tankowaniem wyłączyć silnik. 

 Tankować tylko na zewnątrz. 

 Unikać pożaru utrzymując maszynę wolną od zanieczyszczeń i pozostałości smaru. Zawsze usuwać rozlane paliwo. 

 
Uwaga! 

 Podczas pracy z układem paliwowym w pobliżu nie może być otwartego ognia! 

 Nie palić! 

 Utylizować rozlane paliwo w sposób przyjazny środowisku! 
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5.6.1 Dopuszczone paliwa 

Aby spełnić ustawowe normy dotyczące emisji spalin silniki wysokoprężne, które wyposażone są w system końcowego prze-
twarzania spalin, napędzane mogą być wyłącznie paliwem całkowicie pozbawionym siarki. 

Niezawodność eksploatacji jak i długotrwała trwałość poszczególnych technologii końcowego przetwarzania spalin nie jest 
zagwarantowana przy nieprzestrzeganiu tego warunku. 

Poniższe specyfikacje paliw są dopuszczone: 

 Oleje napędowe 

- EN 590 

 

Siarka < 10 mg/kg 

- ASTM D 975 1-D S15 

- ASTM D 975 2-D S15 

 

Siarka < 15 mg/kg 

 Lekkie oleje opałowe 

- o jakości EN 590 

 

Siarka < 10 mg/kg 

 

W przypadku stosowania innych paliw, które nie są zgodnie z wymaganiami niniejszej instrukcji eksploatacji, świadczenia 
gwarancyjne są wykluczone. 

Pomiary certyfikowane w celu przestrzegania ustawowych dopuszczalnych wartości emisji są przeprowadzane z zastoso-
waniem ustalonych paliw testowych. Są one zgodne z olejami napędowymi opisanymi w niniejszej instrukcji eksploatacji 
według normy EN 590 i metody ASTM D 975. Inne paliwa opisane w niniejszej instrukcji eksploatacji nie gwarantują żad-
nych wartości emisji. 

W celu przestrzegania krajowych przepisów dotyczących emisji należy stosować ustawowo zalecane paliwa (np. z określo-
ną zawartością siarki). 
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5.6.2 Praca w zimie z olejem napędowym 

Dla pracy w warunkach zimowych stawiane są odnośnie właściwości w niskich temperaturach (wartość graniczna tempera-
tury filtracyjności) specjalne wymagania. W zimie na stacjach benzynowych są do dyspozycji specjalne paliwa. 

 
Uwaga! 

Dla silników z wtryskiem DCR® DEUTZ-Common-Rail nie są dopuszczalne domieszki ropy nafto-
wej i płynnych dodatków uszlachetniających! 

 

W przypadku niskich temperatur otoczenia, wskutek wydzielania się parafiny, mogą występować zatory w systemie paliwo-
wym, które powodują zakłócenia eksploatacji. W temperaturze otoczenia poniżej 0 °C należy stosować zimowy olej napę-
dowy (do -20 °C) (jest oferowany na stacjach benzynowych przed początkiem chłodnej pory roku). 

 W arktycznych strefach klimatycznych z temperaturami do – 44 °C można stosować specjalne oleje napędowe. 
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5.7 Obsługa układu hydraulicznego 

 
Uwaga! 

Podczas prac obsługowych przy układzie hydraulicznym i wymianie agregatów hydraulicznych, 
utrzymywać wszystko w szczególnej czystości, aby uniknąć przedwczesnej awarii układu! 

 

Układ filtrów układu hydraulicznego zawiera: 

 1 x filtr powrotny-ssący dla hydrauliki roboczej i hydrauliki układu jezdnego 

 1 x zawór wlewowo-odpowietrzający. 

Te filtry są zintegrowane w filtrze zbiornika. Poziom oleju w zbiorniku oleju hydraulicznego powinien być sprawdzany co-
dziennie. Ładowarka powinna znajdować się na równym podłożu, a wszystkie siłowniki muszą być zsunięte. 
 
Wkład filtra powrotnego-sącego i zawór wlewowo-odpowietrzający powinien być wymieniany w następujących odstępach 
czasowych przy normalnych warunkach pracy: 

 a) 50 godzin pracy po pierwszym uruchomieniu 

 b) 400 godzin pracy po pierwszym uruchomieniu 

 c) następnie co 400 godzin pracy. 

 
Zawór wlewowo-odpowietrzający powinien być czyszczony co miesiąc i wymieniany co 400 godzin pracy; należy też przy 
tym wymienić kompletną pokrywę wlewu. 
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Następujące odstępy czasowe są przewidziane dla wymiany oleju hydraulicznego: 

 a) 200 godzin pracy po pierwszym uruchomieniu 

 b) 800 godzin pracy po pierwszym uruchomieniu 

 c) wszystkie następne co 800 godzin pracy. 

 
Podczas wymiany, olej hydrauliczny powinien być spuszczany, kiedy jest jeszcze ciepły. Wszystkie osady olejowe muszą 
być usunięte poprzez płukanie zbiornika. 

Wlać olej przez zawór wlewowo-odpowietrzający. 

Zalecanym olejem hydraulicznym jest HLP 46 (ISO VG 46, zgodnie z DIN 51519). Zastosowanie każdego, innego oleju hy-
draulicznego wymaga aprobaty producenta. 

Podczas wszelkich prac naprawczych i obsługowych sprawdzić układ hydrauliczny pod kątem przecieków. Przeciekające 
złącza i połączenia śrubowe powinny być dokręcane po uwolnieniu ciśnienia, a następnie ponownie sprawdzone. 

 
Uwaga! 

 Po naprawach głównych, (np. wymiana pomp lub silników) obszar ssący pompy hydraulicznej 
powinien być napełniony olejem przed uruchomieniem w celu odpowietrzenia układu hydrau-
licznego! 

 Zbiornik hydrauliczny znajduje się pod ciśnieniem, kiedy jest ciepły i eksploatowany. Aby za-
pobiec rozlaniu się oleju hydraulicznego podczas wymiany filtra, należy uwolnić ciśnienie 
przez otwarcie zaworu wlewowo-odpowietrzającego! 

 

 

Ostrzeżenie! 

Przy podłączaniu narzędzi wzgl. przyczep wyposażonych w przyłącze hydrauliki 
należy zwrócić uwagę na to, by olej hydrauliczny w narzędziu i ładowarce był 
tego samego gatunku. Wymieszanie oleju obcego pochodzenia z olejem hy-
draulicznym ładowarki może doprowadzić do awarii hydrauliki. Poza tym w ta-
kim wypadku traci ważność gwarancja! 
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5.7.1 Układ filtrowania hydraulicznego 

Filtr powrotny-ssący 
 

 
 

 
 

 

Zawór wlewowo-
odpowietrzający 

 

 
 

 
Uwaga! 

Zbiornik hydrauliczny znajduje się pod ciśnieniem, kiedy jest ciepły i eksploatowany. Aby zapobiec 
rozlaniu się oleju hydraulicznego podczas wymiany filtra, należy uwolnić ciśnienie przez otwarcie 
zaworu wlewowo-odpowietrzającego! 

Maks. 
Poziom oleju 

Min. 

Szyjka wlewu i zawór od-
powietrzający 

Wkład filtra 
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5.7.2 Filtr wysokiego ciśnienia 

W normalnych warunkach zastosowania wkład filtrujący filtra wysokociśnieniowego należy wymieniać w następujących od-
stępach czasowych: 

 a) 50 godzin pracy po pierwszym uruchomieniu 

 b) 800 godzin pracy po pierwszym uruchomieniu 

 c) następnie co 800 godzin pracy. 
 

!

 

 

Cały olej pompowany przez pompę zębatą przechodzi przez filtr wysokiego ciśnieniowy przed dojściem do zespołu sterują-
cego i układu kierowniczego. 

Podczas montażu nowego filtra wysokiego ciśnienia, aby zapewnić właściwy kierunek przepływu! Jest to wskazane 
poprzez strzałkę na obudowie. Filtr musi być zamontowany tak, aby strzałka była skierowana od tyłu do przodu ładowarki. 
Niewłaściwe zamontowanie filtra może spowodować uszkodzenie pompy zębatej! 
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5.8 Obsługa przekładni osi 

Okresy  
pomiędzy  
przeglądami: 

 Co 400 godzin pracy sprawdzić poziom oleju. Podczas tej czynności ładowarka musi stać na rów-
nym terenie i powinna zostać wyłączona na około 10 minut przed sprawdzeniem. Poziom oleju mu-
si być do śruby „C“. W razie potrzeby uzupełnić olej. 

 Wymieniać olej co 800 godzin pracy, pierwszy raz po 200 godzinach. W tym celu należy rozgrzać 
przekładnię i spuścić olej przez zatyczkę „F“ i „G“. Nalać świeżego oleju w określonej ilości i o od-
powiedniej klasie. 

 Wzrokowe sprawdzenie czy nie występują przecieki powinno być wykonywane codziennie. 
 

Pozbywać się zużytego oleju zgodnie z ustawowymi zasadami! 

 
 

5.8.1 Oś wersji 30 km/h 

Oś 
 

Ilość oleju (litry) 

Przekładnia osi, przód 

Obudowa mechanizmu różnicowego 13,7 

Przekładnia planetarna każda 2,1 

W sumie 17,9 

Podpora osi z dzielnikiem mocy, tył 

Obudowa mechanizmu różnicowego 13,5 

Przekładnia planetarna każda 2,1 

Dzielnik mocy 0,9 

W sumie 18,6 

 

Klasa oleju: Schäffer Axle Fluid SR Nr zam.: 001-011-105-002 
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A = uzupełnienie poziomu oleju B =Spust oleju C = Sprawdzanie 

D = Śruba odpowietrzająca hamulca E = Śruba odpowietrzająca napędu osi 

F = Uzupełnienie poziomu oleju dzielnik mocy G = Spust oleju dzielnik mocy 

Wał napędowy, przód 

 
 

          
 

 
Podparcie osi, tył 

                     
 

E 
D D 

D 

A 

E 

B 

C 
A/B/C 

C 

D 

A/C 

B 

A/B/C 

E 

D 

A/C 
 F 

G 

 F 
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5.8.2 Wymiana oleju w przekładniach planetarnych 

 

Ostrzeżenie! 
Gdy przekładnie planetarne są gorące, olej jest pod ciśnieniem! Ostrożnie od-
kręcać korek spustowy! 

 

1. Obrócić koło tak, aby korek spustowy (A) był skierowany w dół. Odkręcić śrubę i spuścić olej. 

2. Obrócić koło o 90° i nalać oleju. Poziom oleju musi sięgać do otworu śruby. 

3. Założyć korek spustowy. 
 

Przekładnia planetarna: 

 

 

Aby spuścić olej, obrócić otwór tak, aby był skierowany w 
dół. 

 

 

 

Podczas wlewania oleju obrócić otwór do położenia po-
ziomego. 
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5.9 Konserwacja pneumatycznego hamulca przyczepy (opcjonalnie) 

W przypadku ciśnienia w zbiorniku o wartości 8 bar, podczas zatrzymanego silnika nie może wystąpić żadna utrata ciśnienia 
w ciągu 3 minut. W przeciwnym skontaktować się z dealerem. 
 
 
 

5.10 Filtr powietrza 

Zastosowany filtr powietrza to dwustopniowy filtr suchy, niewymagający oliwienia. Przy pracy w normalnych warunkach filtr 
należy otwierać i czyścić raz na tydzień (lub co 100 roboczogodzin). Z obudowy wyjmuje się jedynie wkład filtrujący, który 
następnie lekko wytrzepuje się. Jeśli zauważone zostaną uszkodzenia filtra, należy go niezwłocznie wymienić. Wnętrze 
obudowy należy przetrzeć suchą szmatką. Dopuszczalne jest mycie wnętrza obudowy środkiem do czyszczenia. Filtr mon-
tuje się dopiero, gdy jest on wyschnięty. 

 
Ważne! 

Czyścić filtr częściej podczas pracy w zapylonym środowisku! 

 

Wkład filtra zwykle powinien być wymieniany po każdym, czwartym czyszczeniu. Wkład zabezpieczający filtra nie może być 
czyszczony i ponownie używany po wyjęciu. 

Zawór odpylający znajduje się na spodzie obudowy; przeważnie nie wymaga obsługi. Każdy zbrylony pył powinien być usu-
wany przez ściśnięcie zaworu. 

 
Uwaga! 

Jeśli instrukcje dotyczące obsługi zostaną zignorowane, wzrasta zużycie silnika, co może być na-
wet przyczyną awarii! 
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1) Część górna obudowy 

2) Wkład zabezpieczający filtra 

3) Wkład główny filtra 

4) Część dolna obudowy 

 
 
 

5.10.1 Czyszczenie wstępnego separatora cyklonowego 

 

 Odkręcić nakrętkę motylkową (1) i podnieść pokrywę obudowy (2). 

 Zdjąć pojemnik na pył (3) z podstawy (4) i opróżnić. Zbiornik wyczyścić pędzelkiem i czy-
stym olejem napędowym. Następnie wysuszyć. 

 Założyć zbiornik na pył (3) na podstawę (4) i dokręcić pokrywę obudowy (2) nakrętką mo-
tylkową (1). 

2 

3 

4 

1 
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5.11 Obsługa akumulatora 

 

Akumulator znajduje się pod osłoną prawego stopnia. Przed jego 
wyjęciem należy wykręcić 4 śruby z łbem sześciokątnym. 

 

Akumulator jest bezobsługowy zgodnie z DIN. Jednakże, w celu zapewnienia długiego okresu eksploatacji, należy przed-
sięwziąć odpowiednie środki ostrożności: 

 Utrzymywać powierzchnie akumulatora czystą i suchą. 

 Zawsze odłączać przewód akumulatora, jeśli ładowanie jest wykonywane na maszynie. 

 

Wskaźnik mocy akumulatora (Power control): 

zielony gotowość do rozruchu 

czarny doładować 

biały sprawdzić 
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Przestrzegać następujących zasad bezpieczeństwa podczas prac z akumulatorami: 

 Przy rozłączaniu, najpierw odłączyć biegun ujemny (-), a następnie dodatni (+) i postępować odwrotnie podczas podłą-
czania. 

 Trzymać z dala dzieci od kwasu i akumulatora. 

 Kwas akumulatorowy jest bardzo żrący, używać okularów ochronnych i rękawic. 

 Podczas ładowania akumulatorów powstają wybuchowe mieszaniny; w pobliżu nie może być iskier, ognia, otwartego 
płomienia, jak również nie wolno palić tytoniu. 

 Spłukać rozpryskany kwas czystą wodą i natychmiast skonsultować się z lekarzem. 

Oddać stare akumulatory do odpowiedniego punktu zbiorczego, nigdy nie likwidować razem z normalnymi odpa-
dami. 
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5.11.1 Zamontowanie wzgl. wymontowanie akumulatora 

 
Ostrzeżenie! 

 Maskę silnika otwierać tylko przy wyłączonym silniku! 

 Przy rozłączaniu, najpierw odłączyć biegun ujemny (-), a następnie dodatni (+) i postępować 
odwrotnie podczas podłączania! 

 

1. Ładowarkę ustawić na rownej, wypoziomowanej powierzchni. Zaciągnąć hamulec postojowy. 

2. Opuścić do końca wysięgnik teleskopowy. 

3. Wyłączyć silnik. 

4. Wyłączyć odbiorniki elektryczne oraz, jeśli występuje, odłącznik akumulatora. Wyjąć kluczyk zapłonowy. 

5. Usunąć pokrywę akumulatora jak to opisano w Rozdziale 5.11. 

6. Odkręcić śrubę od bieguna ujemnego i ściągnąć przewód. 

7. Odkręcić śrubę od bieguna dodatniego i ściągnąć przewód. 

8. Odkręcić mocowanie akumulatora. 

9. Odkręcić śrubę od bieguna dodatniego i wyjąć akumulator. 

10. Montaż odbywa się w odwrotnej kolejności. 
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5.12 Fotel 

 

Zabrudzenia mogą negatywnie wpływać na funkcjonowanie fotela. Z tego powodu 
fotel należy utrzymywać w czystości! 

Tapicerkę można szybko i łatwo zdjąć z fotela w celu wyczyszczenia lub wymiany. 

Czyszcząc tapicerkę należy unikać jej przemoczenia. 

UWAGA: Fotela kierowcy nie wolno czyścić myjką wysokociśnieniową! 

Efekt czyszczenia dostępnymi w handlu środkami do prania tapicerki- lub prepa-
ratami do czyszczenia plastików należy najpierw sprawdzić na nie-widocznych, 

małych powierzchniach. 

 

 

Ostrzeżenie! 
Niebezpieczeństwo zranienia przez odskakujące oparcie! Przy korzystaniu z 
regulacji oparcia przy czyszczeniu tapicerki oparcie należy podeprzeć ręką! 

 
 

5.13 Kontrolka obciążenia 

5.13.1 Kalibrowanie z pojazdem (fabryczne) 

W stanie dostawy zaprogramowana jest standardowa kalibracja. Każde urządzenie OMD (Overload Measuring Device) musi 
być dodatkowo skalibrowane w pojeździe, aby wyrównać tolerancje przy montażu czujnika i dopasować zakres wskaźnika 
do zachowania pojazdu. Kalibracji należy dokonać w dwóch stanach obciążenia pojazdu. System kalibrowany jest przy 0 % 
(bez obciążenia) i 100 % (obciążenie maksymalne), pojazd powinien stać na płaskiej powierzchni. 
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Przygotowanie procedury kalibracji: 

a) Pojazd powinien znajdować się w stanie obciążenia 0 %. 

b) Wyłączyć zapłon. 

c) Uruchomić przycisk Obsługi na przedniej stronie OMD (przytrzymać) - zapłon włączony. 

d) Nadal przytrzymać przycisk - zaświeci się pomarańczowa lampka LED - po ok. 10 sekundach wyświetlacz zmieni się w 
dwa świecące słupki przebiegające do wewnątrz. 

e) Puścić przycisk obsługi. 

 
Ważne! 

Przygotowanie procedury kalibracji można powtarzać maks. 10 razy. Potem procedura kalibracji 
nie rozpocznie się i OMD przejdzie w normalny tryb pracy! 

 
Rozpoczęcie procedury kalibracji: 

f) oba słupki świecące spotkają się na środku (zapali się środkowa zielona lampka LED, rozlegnie się sygnał ostrzegaw-
czy). 

g) Uruchomić przycisk obsługi (przycisk obsługi jest aktywny w czasie, w którym pali się środkowa lampka LED) - OMD 
znajduje się w trybie kalibracyjnym. 

h) zapali się pierwsza zielona lampka LED. 

 
Ważne! 

Z tego stanu nie można wyjść. Jeśli kalibracja ma zostać przerwana, należy wyłączyć zapłon. Za-
chowane zostaną poprzednie dane kalibracji. 
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i) Uruchomić przycisk obsługi, w ten sposób będzie wyrównany punkt 0 %.  
Proces ten może trwać kilka sekund. W tym czasie nie wolno poruszać pojazdu. Po zakończeniu zapali się pomarań-
czowa lampka LED i rozlegnie się sygnał ostrzegawczy - OMD jest teraz gotowa do wprowadzenia wartości 100 %. 

j) Obciążyć pojazd przewidzianym 100 % obciążeniem. 

k) Uruchomić przycisk obsługi, w ten sposób będzie wyrównany punkt 100 %.  
Proces ten może trwać kilka sekund. W tym czasie nie wolno poruszać pojazdu. Po prawidłowym zakończeniu przecina-
jące się świecące paski wskażą zakończenie procedury kalibracji. 

 
Ważne! 

 Jeśli migają wszystkie lampki LED, przy jednoczesnym sygnale ostrzegawczym, procedura 
kalibracji nie została przeprowadzona pomyślnie ponieważ prąd dostarczony przez czujnik 
znajduje się poza zakresem pomiaru OMD (zachowane zostaną poprzednie danie kalibracji). 

 Z trybu kalibracji można wyjść w każdym momencie bez zmiany danych kalibracji wyłączając 
zapłon. 

 
 

5.13.2 Wskazania błędów 

Tryb normalny: 

 Migają najniższa zielona lampka LED oraz obie najwyższe lampki LED (pomarańczowa i czerwona) i jednocześnie wy-
dawany jest sygnał dźwiękowy. 

 Prąd czujnika znajduje się poza zakresem roboczym. Jeśli ekran był przedtem ciemny, nastąpiło prawdo-
podobne zerwanie kabla łączącego z czujnikiem. 

 Jeśli wyświetliło się pełne obciążenie, nastąpiło prawdopodobnie spięcie przewodu czujnika lub napięcie 
peryferyjne przedostało się do wejścia czujnika OMD. 

 

Sygnał ostrzegawczy można wyłączyć przejściowo za pomocą przycisku obsługi. 
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Tryb kalibracji 

 Tryb kalibracji nie może być rozpoczęty jeśli migają lampki LED pomarańczowa i czerwona i jednocześnie rozlega się 
sygnał ostrzegawczy. 

 Prąd czujnika jest za wysoki na skutek zwarcia przewodu czujnika lub napięcia peryferyjnego na wejściu 
czujnika. 

 
 Po zakończeniu procedury kalibracji migają wszystkie lampki LED i rozlega się jednocześnie sygnał ostrzegawczy. 

 Różnica sygnałów 0 %... 100 % jest za mała dla bezpiecznego działania OMD. Punkty montażowe nie do-
puszczają wystarczającego odkształcenia czujnika, należy wybrać inne miejsce montażu. 

 Przyczyną może być brak mocnego zamontowania czujnika i przesuwanie się go podczas obciążenia. Ko-
niecznie przestrzegać wskazówek montażu czujnika. 

 
 

5.13.3 Wskazówki dotyczące montażu i demontażu czujnika 

W celu zagwarantowania prawidłowego działania, należy koniecznie uwzględnić poniższe punkty: 
 

a.) Oczyścić powierzchnię montażową, powinna być metalowa, równa i gładka. Punkty mocowania powinny być umiesz-
czone z maksymalną tolerancją 0,1 mm równolegle względem siebie. 

b.) Ułożyć czujnik w przewidzianym miejscu, aby zlokalizować i w razie potrzeby usunąć ewentualne nierówności lub na-
chylenia. 

c.) Czystą ściereczką i odpowiednim środkiem (np. Loctite-Reiniger) usunąć tłuste zabrudzenia z powierzchni montażowej i 
powierzchni czujnika, które mają być przyklejone. 

d.) Nanieść Loctite Aktivator „T“ na powierzchnie montażowe i pozostawić na 1-4 minut do wyschnięcia. W przypadku za-
stosowania Loctite Aktivator „T“ należy koniecznie przestrzegać wytycznych i wskazówek bezpieczeństwa producenta. 

e.) Nanieść Loctite 638 na powierzchnie montażowe, całkowicie je pokrywając. W przypadku zastosowania Loctite 638 
należy koniecznie przestrzegać wytycznych i wskazówek bezpieczeństwa producenta. 
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f.) Umieścić czujnik w prawidłowej pozycji, uwzględnić kierunek wyjścia kabla przyłączeniowego do wiązki przewodów - 
szorstką stroną do dołu! 

 
Uwaga! 

Dzięki Loctite Aktivator „T“ zmniejsza się czas obróbki kleju. 

 

g.) Przykręcić niezwłocznie czujnik za pomocą dwóch śrub sześciokątnych M 10 x 35 i podkładki 10,5 momentem dokręca-
nia 46 Nm. 

h.) Połączyć kabel przyłączeniowy czujnika (3-biegunowa niemiecka wtyczka) z zestawem kabli, uwzględnić przy tym pra-
widłowe rozciągnięcie kabla, aby nie został uszkodzony podczas eksploatacji. 

i.) Pojazd powinien znajdować się co najmniej 3 godziny w stanie spoczynku, aby klej mógł zaschnąć. 

 
 
 

5.13.3.1 Demontaż czujnika obciążenia 

 Usunąć elektryczne połączenie z zestawem kabli. 

 Odkręcić obie śruby M 10 z podkładką. 

 Oddzielić ostrożnie miejsce klejenia od powierzchni montażowej przy użyciu narzędzi do demontażu i młotka. 

 
Uwaga! 

Po demontażu czujnik jest zniszczony i nie nadaje się do montażu lub zastosowania w innym po-
jeździe! 
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5.14 Unieruchamianie ładowarki 

W razie konieczności unieruchomienia ładowarki na dłuższy czas, należy podjąć następujące działania: 

 Ładowarka może być parkowana tylko w miejscach, w których nie blokuje ruchu ulicznego, placu budowy, podwórka itp. 

 Opuścić do końca wysięgnik teleskopowy i zwolnić hamulec postojowy. 

 Zamontować zabezpieczenie przegubu łamanego. 

 Usunąć pozostałe ciśnienia z hydrauliki układu roboczego i jezdnego, jak opisano w rozdziale 3.7.1. 

 Umieścić ładowarkę na podporach tak, by koła były oderwane od ziemi. 

 Wykonać konserwację silnika, jak opisano w rozdziale 5.14.1. 
 

 
 

5.14.1 Odstawianie silnika na dłuższy okres czasu 

 

Ostrzeżenie! 

Aby uniknąć wypadków: 

 Na czas czyszczenia silnik należy wyłączyć! 

 Gazy spalinowe są trujące. Nigdy nie uruchamiać silnika w zamkniętych 
pomieszczeniach z niedostateczną wentylacją! 

 Silnik przed odstawieniem bezpośrednio po zakończeniu pracy musi naj-
pierw ostygnąć! 
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W razie odstawienia silnika na dłuższy okres czasu, dłużej niż kilka miesięcy, należy usunąć zanieczyszczenia z maszyny i: 

1. Spuścić płyn chłodzący z chłodnicy. 

2. Otworzyć zawór na dole w chłodnicy i odłączyć zatyczkę, w celu spuszczenia całego płynu. Zawór zostawić otwarty. Na 
zatyczce przymocować kartkę z napisem "brak płynu chłodzącego". Ponieważ woda w temperaturze poniżej 0 °C zama-
rza, bardzo ważne jest, by w silniku nie pozostawiać wody. 

3. Spuścić zużyty olej silnikowy, wlać nowy olej i silnik uruchomić na około 5 minut, by olej przedostał się do wszystkich 
części. 

4. Sprawdzić wszystkie śruby i nakrętki, w razie potrzeby dokręcić. 

5. Wymontować akumulator i w razie potrzeby naładować. Akumulator przechowywać w suchym, dobrze przewietrzonym 
pomieszczeniu w temp. 20 °C. 

6. W razie nieużywania silnika przez dłuższy czas, raz na 2 do 3 miesięcy uruchamiać go na około 5 minut, by uniemożli-
wić tworzenie się korozji. Gdy przechowywany silnik nie będzie uruchamiany w regularnych odstępach czasu, może 
dojść do skroplenia się wody z powietrza, która gromadząc się na elementach ślizgowych, może doprowadzić do korozji. 

7. W razie zaniedbania okresowego uruchamiania silnia w czasie dłuższym niż 5 do 6 miesięcy, doprowadzić olej na pro-
wadnicę zaworów i uszczelkę trzonka zaworu, a także zadbać o to, by zawór przed rozruchem swobodnie się poruszał. 

8. Ładowarkę odstawić na równym podłożu i wyjąć kluczyk zapłonowy. 

9. Silnika nie przechowywać w pobliżu łatwopalnych materiałów, takich jak siano lub słoma. 

10. Maszyną zakryć dopiero po ostygnięciu silnika i układu wydechowego. 

11. Silnik uruchomić dopiero po sprawdzeniu wzgl. po dokonaniu naprawy wszystkich kabli i przewodów. Zwrócić również 
uwagę na zabranie wszystkich łatwopalnych materiałów w obszaru zagrożenia. 
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5.14.2 Ponowne uruchamianie ładowarki 

W razie ponownego uruchamiania ładowarki po dłuższej przerwie w pracy, należy podjąć następujące działania: 
 

 W pobliżu ładowarki nie mogą leżeć żadne łatwopalne materiały, takie jak siano lub słoma. 

 Sprawdzić, czy nie doszło do uszkodzeń żadnych elementów. W przeciwnym razie wymienić te elementy. 

 Wlać odpowiednią ilość płynu chłodzącego. 

 Sprawdzić poziom oleju w silniku. 

 Zamontować akumulator. Sprawdzić najpierw, czy akumulator jest naładowany. 

 Zdjąć ładowarkę z podpór i usunąć zabezpieczenie przegubu łamanego. 
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5.14.3 Ostateczne unieruchomienie ładowarki 

 

Uwaga! 

 Poszczególne materiały eksploatacyjne utylizować zgodnie z przepisami o 
ochronie środowiska! 

 Przestrzegać obowiązujących przepisów! 

 Nie zlewać materiałów eksploatacyjnych do gruntu! Zwracać uwagę na 
przecieki! 

 

 

Ostrzeżenie!  Ładowarkę pozostawić w takim stanie, by żadne niepowołane osoby nie 
miały do niej dostępu! 

 
W wypadku ostatecznego unieruchomienia ładowarki, należy podjąć następujące działania: 

 Ładowarka może być parkowana tylko w miejscach, w których nie blokuje ruchu ulicznego, placu budowy, podwórka itp. 

 Opuścić do końca wysięgnik teleskopowy i zamontować zabezpieczenie przegubu łamanego. 

 Spuścić materiały eksploatacyjne i wymontować akumulator. Wszystkie usunięte materiały zutylizować zgodnie z prze-
pisami o ochronie środowiska! 

 Poszczególne elementy należy przekazać do utylizacji w odpowiednio do tego przystosowanych punktach. 



 Nr zam.: BTR-9660-001-XPL 9660/0001/2014 
 

 170  
 

6 Konserwacja silników Diesla 

6.1 Bezpieczeństwo pracy 

Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa jest najlepszym zabezpieczeniem przed wypadkami podczas pracy maszyną. Proszę 
dokładnie przeczytać ten rozdział przed przystąpieniem do pracy maszyną po raz pierwszy. Każdy z obsługujących, nawet 
zapoznanych z podobnymi maszynami, musi uważnie przeczytać instrukcje, odnoszące się do obsługi maszyny i ewentual-
nego osprzętu. Właściciel maszyny jest zobowiązany do poinstruowania każdego z operatorów co do prawidłowego użytko-
wania maszyny. 

1. Gazy wydechowe są bardzo szkodliwe. Dlatego silnik powinien być używany tylko w pomieszczeniach dobrze wentylo-
wanych, gdzie nie przebywają ludzie lub zwierzęta. 

2. Bardzo ważne jest, aby zapoznać się z maszyną i jej ograniczeniami w zakresie działania. Dlatego należy dokładnie 
przeczytać tę instrukcję przed przystąpieniem do pracy maszyną. 

3. Zawsze wyłączać silnik podczas codziennych lub okresowych przeglądów, tankowania, napraw lub czyszczenia. 

4. Nigdy nie odkręcać korka chłodnicy, kiedy silnik pracuje lub jest jeszcze gorący. Układ chłodzenia jest pod ciśnieniem w 
normalnej temperaturze pracy. Gorąca woda może wytrysnąć i spowodować poważne oparzenia znajdujących się w 
pobliżu osób. Odczekać minimum 10 minut po wyłączeniu silnika przed odkręceniem korka chłodnicy. 
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5. Nie uruchamiać silnika w miejscach, gdzie występują rozpylone lub wyciekające materiały łatwopalne. Producent nie 
wie jak i gdzie maszyna będzie używana. Właściciel i operator ładowarki są w pełni odpowiedzialni za pracę maszyny w 
niebezpiecznym otoczeniu. 

6. Olej napędowy nie może być mieszany z benzyną i alkoholem. 

7. Przed uruchomieniem należy się upewnić, czy zawory spustowe płynu chłodzącego i oleju są zamknięte, korki mocno 
dokręcone, a zaciski przewodów dobrze dociągnięte. Jeśli te elementy są otwarte lub poluzowane podczas pracy ma-
szyny, może to prowadzić do poważnego uszkodzenia. 

8. Przy zdejmowaniu przewodów, elementów mocujących i innych części, należy przedtem uwolnić ciśnienie w układzie 
powietrza, oleju i chłodzenia. Zachować ostrożność przy demontażu jakiejkolwiek części układu pod ciśnieniem. Nie 
sprawdzać nieszczelności ręcznie. Olej lub paliwo pod wysokim ciśnieniem mogą spowodować poważne obrażenia cia-
ła. 

9. Przy wymianie elementów mocujących, zawsze używać identycznych części o tym samym numerze części. Nigdy nie 
używać elementów mocujących o niskiej jakości. 

10. Przed spuszczeniem jakichkolwiek płynów należy najpierw zasięgnąć informacji, w jaki sposób się je utylizuje. Przy uty-
lizowaniu zużytego oleju, paliwa, środków chłodzących, płynu hamulcowego, filtrów i akumulatorów zawsze należy 
przestrzegać miejscowego prawa ochrony środowiska naturalnego. 

11. Zawsze używać narzędzi w dobrym stanie. Należy umieć posługiwać się tymi narzędziami. 

12. Przed dopuszczeniem innych osób do sterowania układem, należy je poinstruować co do prawidłowej obsługi; ponadto 
muszą przeczytać tę instrukcję przed rozpoczęciem pracy. 

 

 

Uwaga! 
Ryzyko uszkodzenia! 

 Koniecznie stosować się do wskazówek w rozdziale 5.2! 
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6.2 Warunki otoczenia 

 

Niskie temperatury otoczenia 

Olej smarowy 

 Lepkość oleju smarowego dobrać w zależności od temperatury otoczenia. 

 Przy częstych rozruchach na zimno zmniejszyć o połowę okresy wymiany oleju. 
 

Paliwo 

 Poniżej 0 °C stosować paliwo zimowe. 
 

Akumulator 

 Założeniem do rozruchu silnika jest dobry stan akumulatorów. 

 Ogrzanie akumulatora do około 20 °C poprawia właściwości rozruchowe silnika (wymontowanie i przechowywanie aku-
mulatora w ciepłym pomieszczeniu). 

Pomoc dla zimnego rozruchu 

 Silniki opisane w niniejszej instrukcji obsługi wyposażone są w świece żarowe. 

Płyn chłodzący 

 Przestrzegać stosunku mieszaniny środka przeciwzamarzającego/płynu chłodzącego. 
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6.2.1 Wysokie temperatury otoczenia, duża wysokość 

 
Uwaga! 

Silnik ten wyposażony jest w elektroniczne urządzenie sterujące. 

 Przy poniżej wymienionych warunkach otoczenia następuje automatyczne zmniejszenie ilości 
paliwa, które regulowane jest przez elektroniczne urządzenie sterujące. 

  

 Zastosowanie na dużej wysokości 

 Zastosowanie przy wysokich temperaturach otoczenia 

 

Przyczyna: wraz ze wzrostem wysokości lub wzrastającą temperaturą otoczenia zmniejsza się gęstość powietrza. W ten 
sposób zmniejsza się także ilość tlenu w powietrzu zasysanym przez silnik i bez zmniejszenia ilości wtryskiwanego paliwa 
powstaje za tłusta mieszanina paliwo-powietrze. 

 Skutkiem byłyby: 

- czarny dym w spalinach 

- wysoka temperatura silnika 

- zmniejszenie mocy silnika 

- ewentualne zmniejszenie właściwości rozruchowych silnika 

Przy dalszych zapytaniach należy zwrócić się do dostawcy urządzeń lub partnera DEUTZ. 
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6.3 Opis poszczególnych części 

1) Wlot powietrza do spalania 

2) Wlot płynu chłodzącego 

3) Pasek klinowy żebrowy 

4) Krążek napinający 

5) Śruba spustowa oleju smarowego 

6) Wymienny filtr oleju smarowego 

7) Pręt pomiarowy oleju  
smarowego 

8) Chłodnica olejowa 

9) Zbiornik wysokociśnieniowy 

10) Wlew oleju smarowego 

11) Króciec odpowietrzenia obudowy 
skrzyni korbowej 

1) Palnik 

2) Chłodnica recyrkulacji spalin 

3) Rura elastyczna 

4) Sprężarka powietrza 

5) Wylot spalin 
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6.3.1 Numeracja cylindrów 

 

Cylindry należy numerować kolejno, począwszy od koła 
zamachowego (1). 

 

lewy 

prawy 
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6.4 Paliwo 

Bezpieczne postępowanie z paliwem: 
 

 Postępować ostrożnie z paliwem, jest ono łatwopalne. Podczas napełniania zbiornika nie palić i uważać, aby w pobliżu 
nie było otwartego ognia lub źródła iskier. 

 Przed tankowaniem wyłączyć silnik. 

 Tankować tylko na zewnątrz. 

 Unikać pożaru utrzymując maszynę wolną od zanieczyszczeń i pozostałości smaru. Zawsze usuwać rozlane paliwo. 

 Przy pracującym silniku nie mogą być z zasady poluzowane jakiekolwiek przewody wtryskowe i wysokociśnieniowe! 

 Uwaga przy gorącym paliwie! 

 Przestrzegać szczególnie czystości podczas tankowania i prac z systemem paliwowym.  
Dokładnie wyczyścić obszar konserwowanych podzespołów. Wilgotne miejsca przedmuchać do sucha sprężonym po-
wietrzem. 

 Przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i krajowych przepisów podczas obchodzenia się z paliwami. 

 Wyciekające paliwo i elementy filtra utylizować zgodnie z przepisami. Nie dopuszczać do wsiąkania paliwa do ziemi. 

 Po wszystkich pracach w systemie paliwowym należy go odpowietrzyć. Przeprowadzić bieg próbny i sprawdzić przy tym 
szczelność. 

 Przy pierwszym uruchamianiu po pracach konserwacyjnych względnie jeździe z opróżnionym zbiornikiem konieczne 
jest przeprowadzenie odpowietrzania systemu paliwowego. 
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Uwaga! 

 Podczas pracy z układem paliwowym w pobliżu nie może być otwartego ognia! 

 Nie palić! 

 Utylizować rozlane paliwo w sposób przyjazny środowisku! 

 

 
Ważne! 

 Konieczne jest dodatkowe odpowietrzenie systemu paliwowego poprzez 5-minutowy rozruch 

próbny w trybie jałowym lub przy niewielkim obciążeniu！ 

 Ze względu na wysoką dokładność produkcyjną systemu należy zadbać o zachowanie mak-
symalnej czystości! 

 System paliwowy musi być szczelny i zamknięty. Wykonać kontrolę wzrokową pod kątem  
nieszczelności / uszkodzeń systemu! 

 

 
Ważne! 

 Przed rozpoczęciem prac dokładnie wyczyścić silnik i komorę silnika! 

 Obszary komory silnika od których może oderwać się brud należy przykryć za pomocą nowej 
czystej folii! 

 Prace na systemie paliwowym powinny być przeprowadzane wyłącznie w absolutnie czystym 
otoczeniu. Należy unikać zanieczyszczenia powietrza jak np. brud, pył, wilgoć itd.! 
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6.4.1 Schemat paliwa 

 

1) Zbiornik paliwa 

2) Filtr wstępny paliwa 

3) Pompa paliwa 

4) Filtr paliwa 

5) Przewód doprowadzający paliwo  
do bloku sterującego FCU (Fuel Control Unit) 

6) Blok sterujący FCU (Fuel Control Unit) 

7) Pompa wysokociśnieniowa 

8) Zbiornik wysokociśnieniowy 

9) Wtryskiwacz 

10) Odprowadzenie paliwa do zbiornika paliwa 

11) Przewód odprowadzający 
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6.4.2 Sprawdzanie i uzupełnianie poziomu paliwa 

 Poziom paliwa powinien być powyżej minimum wskaźnika paliwa. 

 Jeśli poziom paliwa spadnie, uzupełnić go do górnego oznaczenia. Nie wlewać zbyt dużo paliwa! 
 

Stosować olej napędowy zgodny z EN 590, liczba cetanowa musi być powyżej 45. Jakość oleju napędowego zgodnie z 
ASTM D 975. 

 
Ważne! 

 Używać filtra podczas napełniania zbiornika paliwa, gdyż brud lub piasek może dostać się do 
pompy wtryskowej! 

 Jako paliwo wykorzystywać tylko olej napędowy. Nie używać żadnego innego paliwa, gdyż 
jego jakość nie jest znana i może być bardzo niska. Paliwo o bardzo niskiej liczbie cetanowej 
może mieć niekorzystny wpływ na silnik. Klasy jakości oleju napędowego są zróżnicowane w 
zależności od temperatury zewnętrznej! 

 Nie dopuszczać do całkowitego opróżnienia zbiornika paliwa. Powietrze może wejść do układu 
paliwowego, a to wymaga odpowietrzenia układu przed ponownym uruchomieniem silnika! 
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6.4.3 Odpowietrzanie układu paliwowego 

 
Uwaga! 

Aby uniknąć wypadków: 

 Nigdy nie odpowietrzać układu paliwowego, gdy jest jeszcze ciepły; paliwo może zetknąć się z 
gorącym wydechem i wywołać ogień! 

 

1. W przypadku pierwszego uruchomienia, wzgl. pustego zbiornika konieczne jest odpowietrzenie układu paliwowego. 

2. Przestawić regulator silnika do pozycji stop. 

3. Ustawić zbiornik na paliwo pod obudową filtra/ zaworem podtrzymującym. 

4. Otworzyć zawór podtrzymujący na obudowie korbowej/ zawór odcinający paliwo na obudowie filtra. 

5. Uruchomić starterem silnik (maks. 20 sek.) do momentu aż odpowietrzone paliwo wycieknie z zaworu podtrzymującego 
na obudowie korbowej/ obudowie filtra. 

6. Dokręcić mocno śruby odpowietrzające (moment dokręcania 25-5 Nm) i zawór podtrzymujący. 

7. Ustawić regulator silnika w pozycji startowej i uruchomić. 

8. Po uruchomieniu silnika sprawdzić szczelność. 

 
Uwaga! 

 Podczas pracy z układem paliwowym w pobliżu nie może być otwartego ognia! 

 Nie palić! 

 Utylizować rozlane paliwo w sposób przyjazny środowisku! 
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6.4.4 Sprawdzenie przewodów paliwowych 

 
Uwaga! 

Aby uniknąć wypadków: 

 Sprawdzać i wymieniać przewody paliwowe po zatrzymaniu silnika! 

 Uszkodzone przewody paliwowe mogą być przyczyną pożaru! 

 Przeciekające przewody mogą niekorzystnie wpływać na środowisko! 
 

Przewody paliwowe muszą być sprawdzane co 50 godzin pracy! 

1. Sprawdzić, czy nie występują przecieki na połączeniach śrubowych i złączach. Dokręcać połączenia śrubowe i zaciski 
przewodów zawsze, kiedy jest to konieczne. Wymienić uszkodzone zaciski. 

2. Sprawdzić gumowe przewody paliwowe pod kątem zużycia. Wymienić każdy porowaty lub rozerwany przewód. Wymie-
niać przewody i zaciski przewodów co dwa lata. 

3. Sprawdzić przewody wtryskowe pod kątem otarć i przecieków. 

4. Po wykryciu uszkodzenia przewodów paliwowych lub zacisków przewodów natychmiast naprawić lub wymienić wadliwe 
części. 

5. Układ paliwowy powinien być odpowietrzony po pracy przy przewodach lub rurkach (patrz rozdział 6.4.10). 

 
Uwaga! 

 Zatkać końce wymontowanych lub nowych przewodów czystą szmatą lub podobnym materia-
łem, aby uniknąć zanieczyszczenia układu paliwowego. Cząstki brudu mogą powodować 
usterki pompy wtryskowej! 

 Po pracy z układem paliwowym, filtr paliwa trzeba wymienić! 
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6.4.5 Wymiana filtra wymiennego paliwa 

 

Ważne! Nigdy nie napełniać wstępnie filtra. Istnieje ryzyko zabrudzenia! 

 

 

 W przypadku zamontowanego zabezpieczenia przed przekręceniem należy usunąć 
opaski zaciskowe (opcjonalne). 

 Poluzować filtr za pomocą narzędzia i odkręcić. 

 Zebrać wyciekające paliwo. 

 Powierzchnię uszczelniającą uchwytu filtra wyczyścić czystą ścierką, nie pozostawia-
jącą włókien. 

 

 Uszczelkę nowego oryginalnego filtra wymiennego firmy DEUTZ lekko naoliwić. 

 Nowy filtr przykręcić ręcznie, aż uszczelka będzie przylegać, a następnie dokręcić z 
momentem obrotowym wynoszącym: 10-12 Nm. 

 Zamocować opaski zaciskowe zabezpieczenia przed przekręceniem (opcjonalne). 

 Odpowietrzyć układ paliwowy. 

 

 
Uwaga! 

 Po pracy z układem paliwowym zawsze trzeba wymienić filtr pali-
wa, aby zapobiec uszkodzeniu pompy wtryskowej lub wtryskiwa-
czy, spowodowanemu przez zanieczyszczenia w paliwie! 

 Brudne filtry paliwowe wpływają na utratę mocy. W celu zapew-
nienia optymalnej mocy silnika, filtr powinien być wymieniany re-
gularnie i w razie potrzeby! 
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6.4.6 Wymiana wkładu filtra paliwa 

 

Ważne! Nigdy nie napełniać wstępnie filtra. Istnieje ryzyko zabrudzenia! 

 

 

 Wyłączyć silnik. 

 Poluzować pokrywę filtra paliwa (1) przy pomocy 2 do 3 obrotów i odczekać 
30 sekund. 

 Pokrywę filtra paliwa (1) wraz z papierowym wkładem filtra (5) odkręcić w przeciwnym 
kierunku do ruchu wskazówek zegara. 

 Papierowy wkład filtra (5) wysunąć w górę z prowadnicy (4), która jest umieszczona w 
obudowie. 

 

 Ewentualnie zebrać wyciekające paliwo. 

 Pappierowy wkłąd filtra (5) lekko zgiąc w bok w zbiorniku wychwytującym, aż wkład 
wysunie się z klamer (6). 

 Ewentualnie oczyścić z brudu powierzchnię uszczelniającą uchwytu filtra oraz pokry-
wę filtra paliwa 1, jak i prowadnicę 4. 

 

 Wymienić i lekko naoliwić uszczelkę o przekroju okrągłym (2). 

 Nowy papierowy wkład filtra (5) wcisnąć w klamry (6) i razem ostrożnie umieścić w 
prowadnicy (4). 

 Pokrywę filtra paliwa (1) przykręcić w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara 
(25 Nm). 

 Uruchomić silnik. 
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6.4.7 Wymiana/ odpowietrzanie wstępnego filtra paliwa 

 

1. Śruba odpowietrzająca 

2. Doprowadzenie paliwa do pompy 

3. Pompa paliwa 

4. Przyłącze elektryczne czujnika poziomu wody 

5. Korek spustowy 

6. Wkład filtrujący 

7. Doprowadzenie paliwa do zbiornika paliwa 

 
 

 
 

6.4.8 Opróżnianie zbiornika wychwytującego wodę 

 Wyłączyć silnik. 

 Podstawić odpowiedni zbiornik wychwytujący. 

 Przyłącze elektryczne 

- Odłączyć połączenia kablowe. 

 Poluzować śrubę spustową. 

 Spuścić ciecz, aż będzie wyciekał tylko czysty olej 
napędowy. 

 Zamontować śrubę spustową.  
Moment dokręcenia 1,6 ±0,3 Nm. 

 Przyłącze elektryczne 

- Przyłączyć połączenia kablowe. 
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6.4.9 Wymiana wkładu filtra wstępnego paliwa 

 Wyłączyć silnik. 

 Zamknąć doprowadzenie paliwa do silnika (przy wysoko położonym zbiorniku). 

 Podstawić odpowiedni zbiornik wychwytujący. 

 Przyłącze elektryczne 

- Odłączyć połączenia kablowe. 

 Poluzować śrubę spustową i spuścić ciecz. 

 Zdemontować wkład filtra. 

 Oczyścić płaszczyzny uszczelniające nowego wkładu filtra i przeciwną stronę głowicy filtra z ewentualnych zabrudzeń. 

 Płaszczyzny uszczelniające wkładu filtra lekko pokryć paliwem i ponownie dokręcić w kierunku przeciwnym do ruchu 
wskazówek zegara na głowicy filtra (17-18 Nm). 

 Zamontować śrubę spustową. 

 Przyłącze elektryczne 

- Przyłączyć połączenia kablowe. 

 Otworzyć zawór odcinający paliwo i odpowietrzyć układ, patrz odpowietrzanie układu paliwowego. 
 

 

Uwaga! 

 Jeśli w filtrze wstępnym paliwa znajduje się woda, zaświeci się lampka 
ostrzegawcza 14 (pomarańczowa) na wyświetlaczu! 

 Jeśli nie zgaśnie ona po odwodnieniu, oznacza to wystąpienie jeszcze in-
nego błędu! 
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6.4.10 Odpowietrzanie układu paliwowego 

 Odkręcić śrubę odpowietrzającą. 

 Odblokować zatrzask bagnetowy pompy paliwowej naciskając i jednocześnie obracając w kierunku przeciwnym do ru-
chu wskazówek zegara. Tłok pompy zostanie wyciśnięty przez sprężynę. 

 Tak długo pompować, aż na śrubie odpowietrzającej nie wylatuje już więcej powietrze. 

 Mocno przykręcić śrubę odpowietrzającą. Moment dokręcenia 6,5 ±1,3 Nm. 

 Zablokować zatrzask bagnetowy pompy paliwowej naciskając i jednocześnie obracając w kierunku ruchu wskazówek 
zegara. 

 Uruchomić silnik i pozostawić ok. 5 na biegu jałowym lub przy małym obciążeniu. Sprawdzić przy tym szczelność filtra 
wstępnego. 

 

 
 

6.5 Oleje silnikowe 

 
Ostrzeżenie! 

Aby uniknąć wypadków: 

 Zakaz palenia i używania otwartego ognia! 

 Zachować ostrożność przy gorącym oleju. Istnieje niebezpieczeństwo oparzenia! 

 Zawsze zatrzymać silnik przed sprawdzeniem poziomu oleju, wymianą oleju i wymianą wkła-
du filtra oleju! 

 Poczekać na ostygnięcie wydechu i rury wydechowej przed ich dotknięciem. Mogą one spo-
wodować poważne oparzenia. Przed pracami przeglądowymi, obsługowymi i czyszczeniem 
silnik musi ostygnąć! 
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6.5.1 Schemat smarowania 

 

1) Wanna olejowa 

2) Pompa olejowa 

3) Chłodnica olejowa 

4) Zawór zwrotny 

5) Zawór obejściowy 

6) Zawór obejściowy 

7) Zawór regulacji ciśnienia 

8) Filtr oleju smarowego 

9) Główny kanał oleju smarowego 

10) Tłokowa dysza chłodząca 

11) Dźwignia przechylna 

12) Turbosprężarka na gazy spalinowe 

13) Kompresor powietrza opcjonalnie 

 



 Nr zam.: BTR-9660-001-XPL 9660/0001/2014 
 

 188  
 

6.5.2 Kontrola poziomu oleju 

 

1. Ustawić silnik, wzgl. pojazd poziomo. 

2. Silnik ciepły: 

 Wyłączyć silnik, odczekać 5 minut i 
sprawdzić poziom oleju. 

 Silnik zimny: 

 Sprawdzić poziom oleju. 

3. Wyciągnąć wskaźnik prętowy poziomu oleju. 

4. Przetrzeć czystą szmatką nie pozostawiającą 
włókien. 

5. Włożyć do oporu i wyciągnąć. 

6. Sprawdzić poziom oleju, w razie potrzeby 
napełnić do „MAX“ . 

 
Jeśli poziom oleju znajduje się nieco nad zaznaczeniem „MIN“ należy dolać oleju. 

 

Poziom oleju nie może znajdować się pod zaznaczeniem „MIN“! 
WSKAZÓWKA: 

 Podczas sprawdzania poziomu oleju silnikowego upewnić się, że silnik jest w pozycji poziomej, w przeciwnym razie od-
czyt będzie błędny. 

 
Uwaga! 

 Zachować ostrożność przy gorącym oleju. Istnieje niebezpieczeństwo oparzenia! 

 Nie wyciągać bagnetu do pomiaru poziomu oleju smarowego przy pracującym silniku.  
Istnieje niebezpieczeństwo obrażeń! 

 Nigdy nie uruchamiać silnika bez oleju lub z niedostateczną ilością oleju. Może to spowodo-
wać poważne uszkodzenia maszyny! 

 Nigdy nie przelewać oleju silnikowego. Każdy nadmiar oleju powinien być natychmiast ode-
ssany! 

 

WSKAZÓWKA: 

 Silnik wysokoprężny może nie pracować ze zbyt dużą ilością oleju. Nadmiar oleju może wejść do układu dolotowego 
powietrza, powodując obniżenie prędkości silnika i wypływ oleju przez rurę odpowietrzającą. Jeśli gazy miski olejowej 
są pobierane przez silnik, może to prowadzić do przeciążenia i stukania. 
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6.5.3 Wymiana oleju silnikowego 

 

1. Rozgrzać silnik. 

2. Ustawić silnik, wzgl. pojazd poziomo. 

 Temperatura oleju smarowego ok. 80 °C. 

3. Wyłączyć silnik. 

4. Umieścić szalkę na olej pod silnikiem. 

5. Wykręcić śrubę spustu oleju. 

6. Spuścić olej. 

7. Wkręcić śrubę spustu oleju z nowym pierścieniem uszczelniającym i dokręcić (moment do-
kręcania 55 Nm). 

8. Napełnić olejem smarowym. 

9. Uruchomić silnik i podgrzać (temperatura oleju smarowego > 80 °C). 

10. Ustawić silnik, wzgl. pojazd poziomo. 

11. Sprawdzić stan oleju smarowego i ewentualnie dolać. 

 

 

 
Ostrzeżenie! 

 Zachować ostrożność przy spuszczaniu gorącego oleju – niebezpieczeństwo poparzenia! 

 

 
Uwaga! 

 Nie spuszczać oleju na ziemię, ale do zbiornika gotowego do dalszej, właściwej utylizacji! 

 Zużyty olej powinien być właściwie utylizowany! 
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6.5.3.1 Okresy wymiany oleju smarowego 

 Okresy wymiany zależne są od: 

- Jakości oleju 

- Zawartość siarki w paliwie wynosi 

- Rodzaju zastosowania silnika 

 Okresy wymiany oleju należy zmniejszyć o połowę, jeżeli wystąpi co najmniej jeden z poniższych warunków: 

- Stała temperatura otoczenia poniżej - 10 °C (14 °F) lub temperatura oleju smarowego poniżej 60 °C (84 °F). 

 Jeżeli okresy wymiany oleju nie zostaną osiągnięte w przeciągu jednego roku, to wymianę oleju smarowego należy 
przeprowadzić minimum 1x w roku. 
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6.5.3.2 Lepkość oleju silnikowego 

Dla wyboru odpowiedniej klasy lepkości oleju miarodajna jest temperatura otoczenia w miejscu ustawienia lub używania 
silnika. Zbyt wysoka lepkość może powodować problemy z odpaleniem silnika, zaś zbyt niska może zagrażać prawidłowemu 
smarowaniu silnika oraz powodować duże zużycie oleju. Jeśli temperatura otoczenia jest niższa niż -40 °C, olej smarowy 
trzeba podgrzać (np. ustawiając pojazd/maszynę w hali). 

Klasyfikację lepkości podaje się wg SAE. Generalnie stosować należy oleje uniwersalne. W zamkniętych, ogrzewanych po-
mieszczeniach, gdzie panuje temperatura > 5 °C, można także stosować oleje jednozadaniowe. Podane klasy jakościowe 
oleju smarowego dotyczą także olejów jednozadaniowych. 

W zależności od temperatury otoczenia zalecamy stosowanie olejów o następujących klasach lepkości: 

 
 

Klasa lepkości w zależności od temperatury otoczenia 
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6.5.4 Wymiana wymiennego filtra oleju smarowego 

 
Ważne! 

Nigdy nie napełniać wstępnie filtra. Istnieje ryzyko zabrudzenia! 

 

 

 W przypadku zamontowanego zabezpieczenia przed przekręceniem należy usunąć opa-
ski zaciskowe (opcjonalne). 

 Poluzować filtr za pomocą narzędzia i odkręcić. 

 Zebrać wyciekający olej smarowy. 

 Powierzchnię uszczelniającą uchwytu filtra wyczyścić czystą ścierką, nie pozostawiającą 
włókien. 

 

 Uszczelkę nowego oryginalnego filtra wymiennego firmy DEUTZ lekko naoliwić. 

 Nowy filtr przykręcić ręcznie, aż uszczelka będzie przylegać, a następnie dokręcić z mo-
mentem obrotowym wynoszącym: 15-17 Nm. 

 Zamocować opaski zaciskowe zabezpieczenia przed przekręceniem (opcjonalne). 

 

 
Ostrzeżenie! 

Aby uniknąć wypadków: 

 Wyłączyć silnik przed zmianą filtra oleju! 

 Pozostawić silnik do ostygnięcia. Ryzyko poparzenia gorącym ole-
jem! 

 Każdy rozlany olej musi być całkowicie usunięty z silnika! 
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6.5.5 Wymiana wkładu filtra oleju smarowego 

 
Ważne! 

Nigdy nie napełniać wstępnie filtra. Istnieje ryzyko zabrudzenia! 

 

 

 Wyłączyć silnik. 

 Odkręcić pokrywę (1), przekręcając ją 2 do 3 razy i odczekać 30 sekund. 

 Pokrywę (1) z wkładem filtra odkręcić w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek  
zegara. 

 Wyjąć ostrożnie do góry wkład filtra (5) z prowadnicy (4) w obudowie (3). 

 

 Zebrać wyciekający olej smarowy. 

 Zgiąć lekko z boku wkład filtra (5) w pojemniku przechwytującym, w taki sposób, by wkład 
oddzielił się od klamry. 

 Wyczyścić elementy. 

 

 Wymienić uszczelkę pierścieniową (2) i lekko naoliwić. 

 Wcisnąć nowy wkład filtra (5) do klamry i włożyć razem ostrożnie do prowadnicy (4). 

 Przykręcić pokrywę (1) w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara (25 Nm). 

 Uruchomić silnik. 



 Nr zam.: BTR-9660-001-XPL 9660/0001/2014 
 

 194  
 

6.6 Chłodnica 

Sprawdzić poziom płynu chłodzącego za każdym razem przed uruchomieniem maszyny. 

 
Ostrzeżenie! 

Aby uniknąć wypadków: 

 Nigdy nie otwierać korka chłodnicy przy temperaturze roboczej. Najpierw pozostawić silnik 
do ostygnięcia, następnie odkręcić korek do pierwszego ogranicznika i uwolnić ciśnienie 
przed całkowitym odkręceniem korka! 

 W celu zapewnienia dostępu do chłodnicy należy używać stabilnej, sprawdzonej drabinki po-
dwójnej! 

 

 
 

6.6.1 Schemat układu chłodzenia 

 

1) Pompa cieczy chłodzącej 

2) Chłodnica olejowa 

3) Dopływ cieczy chłodzącej w celu chłodzenia silnika 

4) Chłodzenie rury/ głowicy cylindra 

5) Kompresor powietrza opcjonalnie 

6) Możliwość podłączenia ogrzewania kabiny 

7) Chłodnica recyrkulacji spalin 

8) Czujnik temperatury 

9) Termostat 

10) Zbiornik kompensacyjny 

11) Chłodnica 



 Nr zam.: BTR-9660-001-XPL 9660/0001/2014 
 

 195  
 

6.6.2 Okresy czyszczenia 

 Zanieczyszczenie układu chłodzenia jest uzależnione od rodzaju zastosowania silnika. 

 Ryzyko zanieczyszczenia wzrasta wskutek pozostałości oleju i paliwa na silniku. Z tego względu należy zwra-
cać szczególną uwagę na szczelność podczas stosowania przy wysokim obciążeniu pyłowym. 

 Silne zabrudzenia występują np. przy: 

 zastosowaniu urządzenia na budowach na skutek wysokiej zawartości pyłu w powietrzu. 

 zastosowaniu urządzenia do żniw na skutek wysokiej zawartości np. plew lub sieczki w obszarze roboczym maszyny. 

 Ze względu na różne warunki zastosowania należy dla każdego przypadku określić okresy czyszczenia. Można się przy 
tym kierować okresami czyszczenia podanymi w poniższej tabeli. 

 

Okresy kontrolne lub czyszczenia: 

Wartości orientacyjne  
Roboczogodziny 

Rodzaj zastosowania silnika 

1000 Pojazdy na umocnionych drogach 

500 Traktory, wózki widłowe 

250 Pojazdy na budowach i nieumocnionych drogach, maszyny budowlane i górnicze 

125 Maszyny rolnicze, traktory do żniw 
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6.6.3 Czyszczenie układu chłodzenia 

 
Ostrzeżenie! 

 Czyszczenie silnika przeprowadzać wyłącznie, gdy silnik nie pracuje! 

 Usunąć pokrywę silnika ew. istniejący kołpak powietrza chłodzącego, a po wyczyszczeniu 
zamontować z powrotem! 

 

 
Ważne! 

 Podczas czyszczenia należy zwrócić uwagę, by na podzespołach nie powstały żadne uszko-
dzenia (np. pogięte płytki chłodnicy itd.). 

 Elektryczne/ elektroniczne podzespoły, jak i połączenia przykryć przed czyszczeniem silnika 
(np. urządzenia sterujące, generator, zawory elektromagnetyczne itd.). Nie czyścić za pomocą 
bezpośredniego strumienia wody/ pary. Następnie rozgrzać silnik. 

 
 

6.6.3.1 Czyszczenie powietrzem sprężonym 

 Wydmuchać chłodnicę powietrzem sprężonym. Nie uszkodzić żeber chłodzących chłodnicy. 

 Przedmuchać lub wydmuchać brud. Chłodnicę oraz żebra chłodzące przedmuchiwać zawsze od strony powietrza odlo-
towego w kierunku do powietrza świeżego. 

 
 

 

6.6.3.2 Czyszczenie środkiem do czyszczenia na zimno 

 Wymienniki ciepła spryskać dostępnym w sprzedaży środkiem do czyszczenia na zimno i pozostawić na 10 minut do 
działania. 

 Mocnym strumieniem wody spryskać do czysta (nie stosować bezpośredniego strumienia wody na wrażliwych czę-
ściach silnika, np. generator, okablowanie, elektroniczne podzespoły, napęd wiatraka). 

 Rozgrzać silnik, aby resztki wody mogły wyparować. 
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6.6.3.3 Czyszczenie gorącą parą lub wodą 

 Tłuste i oleiste zabrudzenia usunąć łagodnym strumieniem. 

 Rozgrzać silnik, aby resztki wody mogły wyparować. 

 
 

6.6.3.4 Czyszczenie przy pomocy urządzenia wysokociśnieniowego 

 Wyczyścić silnik strumieniem pary  
(maksymalne ciśnienie spryskiwania 60 bar, maksymalna temperatura pary 90 °C, odstęp min. 1 m). 

 Rozgrzać silnik, aby resztki wody mogły wyparować. 

 Chłodnicę oraz żebra chłodzące przedmuchiwać zawsze od strony powietrza odlotowego w kierunku do powietrza 
świeżego. 
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6.6.4 Opróżnianie układu chłodzenia 

 

 Ustawić silnik, wzgl. pojazd poziomo. 

 Ostrożnie otworzyć pokrywę zamykającą układu chłodzenia. 

 Podstawić odpowiedni zbiornik wychwytujący. 

 Odkręcić śrubę zamykającą (1) na obudowie korbowej. 

 Spuścić płyn chłodzący. 

 Jeśli nie ma dostępu do śruby zamykającej (1) opróżnianie można przeprowadzić po-
przez chłodnicę silnika (kanał środka chłodzącego). 

 Włożyć śrubę ze środkiem uszczelniającym. 

 Zamknąć pokrywę zamykającą chłodnicy. 

 

 

 
Ostrzeżenie! 

 Zachować ostrożność podczas spuszczania gorącego płynu chłodzącego – niebezpieczeń-
stwo poparzenia! 

 

 
Uwaga! 

 Zbierać spuszczany płyn chłodzący i utylizować go zgodnie z przepisami ochrony środowiska! 

 Utylizować zgodnie z przepisami! 
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6.6.5 Napełnianie i odpowietrzanie układu chłodzenia 

 

 Ostrożnie otworzyć pokrywę zamykającą (1) układu chłodzenia. 

 Odkręcić ewentualnie występujące śruby odpowietrzające chłodnicę. 

 Napełnić płynem chłodzącym do maks. zaznaczenia lub ogranicznika napełnienia. 

 Włączyć ewentualnie występujące ogrzewanie i ustawić najwyższy stopień, aby obieg 
grzewczy się napełnił i odpowietrzył. 

 Zamknąć pokrywę zamykającą chłodnicy. 

 Silnik rozgrzać do temperatury roboczej (temperatura otwarcia termostatu). 

 Wyłączyć silnik. 

 Sprawdzić poziom płynu chłodzącego przy wychłodzonym silniku i w razie potrzeby na-
pełnić do zaznaczenia MAX w zbiorniku kompensacyjnym. 

 

 

 
Ostrzeżenie! 

Aby uniknąć wypadków: 

 Nigdy nie otwierać korka chłodnicy przy temperaturze roboczej. Najpierw pozostawić silnik 
do ostygnięcia, następnie odkręcić korek do pierwszego ogranicznika i uwolnić ciśnienie 
przed całkowitym odkręceniem korka! 

 W celu zapewnienia dostępu do chłodnicy należy używać stabilnej, sprawdzonej drabinki po-
dwójnej! 
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6.6.6 Środki bezpieczeństwa przy przegrzanym silniku 

Jeśli silnik uległ przegrzaniu i temperatura płynu wrosła do punktu wrzenia lub powyżej, przedsięwziąć następujące środki 
ostrożności, kiedy słychać brzęczyk ostrzegawczy lub zapali się kontrolka ostrzegawcza: 
 

1. Zaparkować maszynę w bezpiecznym miejscu i pozostawić silnik na wolnych obrotach jałowych. 

2. Wyłączyć silnik po około 5 minutach pracy na wolnych obrotach. 

3. Po zatrzymaniu silnika, przez około 5 minut od wyłączenia trzymać się z dala od silnika. Nigdy nie otwierać maski i nie 
wyjmować żadnych części. 

4. Zachować bezpieczną odległość od silnika, gdy wydobywa się para, przez około 10 minut, aż do spadku ciśnienia. 

5. Po ostygnięciu silnika, kiedy nie występuje już ryzyko oparzenia, znaleźć powód przegrzania na podstawie instrukcji 
obsługi, rozdział „Wykrywanie i usuwanie usterek“ Następnie silnik może zostać uruchomiony. Następnie silnik może 
zostać uruchomiony. 

 

 
Uwaga! 

Silnika nigdy nie eksploatować bez płynu chłodzącego (nawet na krótko)! 
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6.6.7 Jakość wody dla płynu chłodzącego 

Do przygotowania płynu chłodzącego istotna jest odpowiednia jakość wody. W zasadzie należy zastosować przezroczystą,  
czystą wodę w zakresie następujących wartości analitycznych: 

Analiza  
jakościowa 

 Min. Maks. ASTM 

Wartość Ph  6,5 8,5 D 1293 

Chlor (Cl) [mg/l] - 100 
D 512 
D 4327 

Siarczan 
(SO4) 

[mg/l] - 100 D 512 

Twardość 
całkowita 
(CaCO3) 

[mmol/l] 
[mg/l]  

3,56 
356 

D 1126 

 [°dGH]  20,0 - 

 [°e]  25,0  

 [°fH]  35,6  
 

Dane dotyczące jakości wody udzielają lokalne wodociągi. 

W przypadku odchyleń od wartości analitycznych należy uzdatnić wodę. 

 Wartość pH zbyt niska: 

Domieszka rozcieńczonego ługu sodowego lub potasowego. Zaleca się wykonanie małych domieszek próbnych. 

 Twardość całkowita zbyt wysoka: 

Mieszanie ze zmiękczoną wodą (kondensat o neutralnym pH lub za pomocą wody zmiękczonej jonitem). 

 Zbyt wysoka zawartość chlorków i/ lub siarczanów: 

Mieszanie ze zmiękczoną wodą (kondensat o neutralnym pH lub za pomocą wody zmiękczonej jonitem). 
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6.6.7.1 Płyn niezamarzający 

 
Ostrzeżenie! 

Aby uniknąć wypadków: 

 Zakładać gumowe rękawice przy pracy z płynem niezamarzającym! 

 W przypadku połknięcia płynu, natychmiast spowodować wymioty i skontaktować się z leka-
rzem! 

 Natychmiast opłukać skórę wodą jeśli miała kontakt z płynem! 

 NIGDY nie mieszać różnego rodzaju płynów niezamarzających! 

 Płyn niezamarzający trzymać z dala od otwartego ognia i dzieci! 
 

 
Ostrzeżenie! 

Przy mieszaniu środków przeciwzamarzających na bazie azotynu ze środkami na bazie aminy 
tworzą się szkodliwe dla zdrowia nitrozoaminy! 

 

Przygotowanie płynu chłodniczego dla chłodzonych cieczą kompaktowych silników DEUTZ następuje przez domieszanie do 
wody środka przeciwzamarzającego z inhibitorami zabezpieczającymi przed korozją na bazie etylenu glikolowego. 

Taki środek zabezpieczający systemu chłodzenia pozbawiony jest azotynu, aminy i fosforanu oraz dopasowany do materia-
łów naszych silników. Zamówienie u partnerów DEUTZ. 

System chłodzenia musi być stale nadzorowany. Obejmuje to poza kontrolą poziomu płynu środka chłodniczego także 
sprawdzenie stężenia środka ochronnego systemu chłodzenia. 
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Kontrola stężenia środka ochronnego systemu chłodzenia może być przeprowadzona za pomocą dostępnych w handlu 
przyrządów kontrolnych (np. refraktometru). 

Udział środka ochronnego 
systemu chłodzenia 

Udział wody Zastosowanie do 

min. 35 % 65 % -22 °C 

40 % 60 % -28 °C 

45 % 55 % -35 °C 

maks. 50 % 50 % -41 °C 

 

Przy temperaturach poniżej -41 °C należy nawiązać kontakt z odpowiednim partnerem DEUTZ. 

Możliwe jest w wyjątkowych przypadkach zastosowanie innych środków ochrony systemu chłodzenia (np. chemiczne środki 
ochrony systemu chłodzenia). Konsultacja z partnerem DEUTZ. 

 
 

6.6.8 Sprawdzenie przewodów chłodnicy i zacisków przewodów 

 
Ostrzeżenie! 

Aby uniknąć wypadków: 

 Przewody chłodnicy muszą być sprawdzane regularnie. Jeśli przewody chłodnicy zostaną 
uszkodzone, lub wycieknie płyn chłodzący z chłodnicy, może to być powodem przegrzania i 
poważnych oparzeń! 

 

Sprawdzić, czy przewody wodne są właściwie zamocowane. To sprawdzenie powinno być przeprowadzane co 400 godzin 
pracy lub co 6 miesięcy, w zależności co pierwsze nastąpi. 
 
1. Jeśli zaciski przewodów poluzują się i wycieka płyn, dokręcić zaciski przewodów. 

2. Jeśli przewody chłodnicy są rozdęte, stwardniałe lub popękane, przewody i zaciski przewodów należy wymienić; po tym 
mocno dokręcić zaciski przewodów. Używać tylko oryginalnych przewodów! 

Wymieniać przewody i zaciski przewodów co dwa lata! 
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6.7 Napęd pasowy 

6.7.1 Kontrola napędu pasowego 

 
Uwaga! 

 Nowe paski klinowe naprężyć ponownie po 15 minutach pracy. 

 

 
Ostrzeżenie! 

 Pracę/ kontrolę działania napędu pasowego przeprowadzać wyłącznie w stanie spoczynku 
silnika! 

 Pasek klinowy sprawdzać/ wymieniać wyłącznie w stanie spoczynku silnika! 

 Zamontować ponownie ochronę paska klinowego! 

 Po naprawach: sprawdzić, czy zamontowane zostały wszystkie urządzenia zabezpieczające  
i usunięte zostały wszystkie narzędzia z silnika. 

 

 Przeprowadzić kontrolę wzrokową całego napędu pasowego pod kątem uszkodzeń. 

 Wymienić uszkodzone części. 

 Ewentualnie zamontować ponownie urządzenia zabezpieczające! 

 W przypadku nowych pasków zwrócić uwagę na prawidłowe osadzenie, sprawdzić naprężenie po 15 min. pracy. 
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6.7.2 Kontrola naprężenia paska 

 

 Ramię wskazujące (1) opuścić do urządzenia pomiarowego. 

 Położyć prowadnicę (3) między dwoma kołami pasowymi na pasku klinowym (2). 
Ogranicznik powinien przy tym przylegać z boku. 

 Docisnąć równomiernie przycisk (4) pod kątem prostym do paska klinowego (2), 
sprężyna zatrzaśnie się w sposób słyszalny lub wyczuwalny. 

 Podnieść ostrożnie urządzenie pomiarowe, nie zmieniając położenia ramienia 
wskazującego (1). 

 Odczytać wartość pomiaru w punkcie przecięcia (strzałka), na skali (5) i ramieniu 
wskazującym (1). 

 W razie potrzeby naprężyć i powtórzyć pomiar. 

 

Narzędzie 

Urządzenie do pomiaru naprężenia paska można nabyć u partnera DEUTZ. 
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6.7.3 Wymiana paska 

 

 Odkręcić śrubę i nakrętkę zabezpieczającą. 

 a pomocą śruby regulacyjnej przesunąć generator w kierunku (B), aż pasek klino-
wy będzie poluzowany. 

 Zdjąć pasek i założyć nowy. 

 Za pomocą śruby regulacyjnej przesunąć generator w kierunku (A), aż do osią-
gnięcia prawidłowego naprężenia paska klinowego. 

 Sprawdzić naprężenia paska. 

 Dokręcić ponownie śrubę i nakrętkę zabezpieczającą.  

 

1) Śruba 

2) Śruba 

3) Śruba 

4) Śruba regulacyjna 
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6.7.4 Odnawianie żebrowego paska klinowego 

 

 Rolkę napinająca wcisnąć przy pomocy klucza nasadowego w kierunku zgodnym 
ze strzałką, aż w otworze montażowym będzie można zamocować trzpień mocu-
jący. Żebrowy pasek klinowy nie jest teraz naprężony. 

 Żebrowy pasek klinowy zdjąć najpierw z najmniejszej rolki bądź z rolki napinającej. 

 Założyć nowy żebrowy pasek klinowy. 

 Rolkę napinającą przytrzymać przy pomocy klucza nasadowego i zdjąć trzpień 
mocujący. 

 Żebrowy pasek klinowy ponownie naprężyć przy pomocy rolki napinającej oraz 
klucza nasadowego. Sprawdzić, czy żebrowy pasek klinowy jest umieszczony 
prawidłowo w swojej prowadnicy. 

 

1) Krążek napinający 

2) Kołek mocujący 

3) Otwór montażowy 
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6.8 Spaliny 

6.8.1 Recyrkulacja spalin 

 

Zewnętrzna recyrkulacja spalin 

1) Częściowy przepływ spalin (nieschłodzone) 

2) Przewód płynu chłodzącego do chłodnicy AGR  
(AGR = chłodnica recyrkulacji spalin) 

3) Nastawnik (uruchamiany elektrycznie) 

4) Chłodnica recyrkulacji spalin 

5) Zawór zwrotny 

6) Powrót cieczy chłodzącej do termostatu 

7) Wlot powietrza do spalania 

8) Częściowy przepływ spalin (schłodzone) 
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6.8.2 System końcowego przetwarzania spalin 

 

Przykład: 

1) Przewód odprzęgający 

2) Czujnik różnicy ciśnień 

3) Czujnik temperatury spalin 

4) Katalizator utleniający silnika wysokoprężnego 

5) Filtr cząstek oleju napędowego - opcjonalnie 

6) Czujnik różnicy ciśnień 

7) Wylot spalin 

8) Przepustnica 
 

 
 

6.8.2.1 Katalizator utleniający silnika wysokoprężnego 

Katalizator utleniający silnika wysokoprężnego ma katalityczną powierzchnię, za pomocą której znajdujące się w spalinach 
szkodliwe substancje zamienione zostają w substancje nieszkodliwe. Przy tym tlenki węgla i niespalone węglowodory zosta-
ją wprowadzone w reakcję z tlenem i przekształcone w dwutlenek węgla i wodę. Dodatkowo tlenki azotu zastają przekształ-
cone w dwutlenki azotu. 

Dla wysokiej skuteczności wymagane są temperatury > 250 °C. 
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6.8.2.2 Filtr cząstek stałych silnika wysokoprężnego z aktywną regeneracją 

 

Przykład: 

1) Palnik 

2) Sprężarka powietrza 

3) Jednostka dozowania paliwa 

4) Rura elastyczna 

5) Czujnik temperatury spalin 

6) Katalizator utleniający silnika wysokoprężnego 

7) Czujnik różnicy ciśnień 

8) Filtr cząstek oleju napędowego 

9) Czujnik NOX (Nitrogen oxide sensor) 

 

 
 

6.8.2.2.1 Regeneracja 

Aktywny układ filtra cząstek stałych spala zgromadzoną w filtrze sadzę, zgodnie z zapotrzebowaniem, przy użyciu resztki 
tlenu znajdującej się w spalinach. W tym celu konieczna jest temperatura przekraczająca 600 °C, która uzyskiwana jest 
podczas regeneracji aktywnie w DOC, poprzez katalityczne spalanie wtórnej dawki wtrysku. Dla zapewnienia przebiegu pro-
cesu aktywny układ filtra cząsteczek stałych wyposażony jest w palnik. 
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Kiedy ładunek filtra osiągnie 100 % nominalnego ładunku sadzy konieczna jest regeneracja. 

 

Kontrolka regeneracji (2) zaczyna migać. 

Regeneracja musi zostać włączona przez operatora poprzez naciśnięcie przycisku jej włączenia 
(3). 

Regeneracja rozpoczyna się natychmiast po włączeniu. 

Podczas regeneracji świeci się na stałe kontrolka regeneracji (2). 

Regeneracja trwa średnio 30 minut. 

 

Ostrzeżenie! 

 Pojazd ustawić na wolnej przestrzeni zachowu-
jąc bezpieczną odległość od palnych przedmio-
tów! 

 Silnik ma pracować w trybie pracy jałowej! 

 

Po udanym zakończeniu regeneracji gaśnie kontrolka regeneracji. 

Jeśli konieczne jest przerwanie aktywnej regeneracji, to operator może nacisnąć przycisk (3), aby 
zatrzymać regenerację. 

 

1. Ładunek  
popiołu 

2. Kontrolka  
regeneracji 

3. Przycisk  
włączenia 

 

Ze względu na niezakończoną regenerację konieczność regeneracji jest nadal aktywna. Kontrolka regeneracji (2) zaczyna 
migać. Operator musi ponownie włączyć regenerację. 

Regeneracja rozpoczyna się natychmiast po włączeniu. Podczas regeneracji świeci się na stałe kontrolka regeneracji. 

Jeśli w przypadku wymaganej regeneracji przycisk jej włączenia nie zostanie przed długi okres czasu naciśnięty, to filtr bę-
dzie dalej ładowany. Kontrolka ostrzegawcza silnika świeci się na stałe, a następnie następuje redukcja mocy. Kontrolka 
ostrzegawcza miga, następnie następuje redukcja mocy i ostatecznie redukcja obrotów maksymalnych. 

Sytuacja ta zostaje zapisana przez sterownik jako usterka. 

Jeśli nie nastąpi zastosowanie się do konieczności regeneracji i filtr cząstek stałych zostanie przeładowany, to regeneracji 
takiego filtra może dokonać wyłącznie serwis firmy DEUTZ. 

 
Ostrzeżenie! 

 Podczas regeneracji w rurze wydechowej występuje temperatura ok. 600 °C. Jest ona nieza-
leżna od rzeczywistej mocy silnika, jak również jego pracy jałowej! 

 Zagrożenie oparzeniami! 

1 2 

3 
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6.8.2.2.2 Wymiana filtra cząstek stałych silnika wysokoprężnego 

 

Kontrolka popiołu sygnalizuje, że nastąpiło trwałe zapchanie filtra cząstek stałych silnika wy-
sokoprężnego i nie może on zostać zregenerowany w maszynie. 

Kontrolka popiołu (1) świeci się. 
 

Wymiana filtra cząstek stałych silnika wysokoprężnego może być konieczna po długim okre-
sie pracy filtra, ponieważ w filtrze osadzają się cząstki niepalne, tzw. popiół. Jeśli ładunek 
popiołu przekracza określony poziom, to jest to sygnalizowane za pomocą kontrolki popiołu. 
Konieczna jest wymiana filtra cząstek stałych silnika wysokoprężnego. Maszyna może być 
normalnie eksploatowana do czasu wymiany filtra przez serwis. Okres pomiędzy konieczno-
ścią regeneracji filtra skraca się proporcjonalnie do czasu eksploatacji. Proszę zwrócić się w 
tej sprawie do właściwego partnera DEUTZ. W programie wymiany DEUTZ załadowany filtr 
cząstek stałych silnika wysokoprężnego zostaje odebrany i zastąpiony przez nowy. 

 

1. Ładunek popiołu 

2. Kontrolka regeneracji 

3. Przycisk włączenia 
 

 
 

6.8.2.2.3 Wskaźnik sterowania regeneracją 

Przyrządy/ symbole Redukcja mocy Regeneracja 

 
Kontrolka  

regeneracji 

 
Kontrolka ostrze-

gawcza silnika 

 
Kontrolka  
popiołu 

  

wyłączone wyłączone wyłączone  Tryb normalny 

wyłączone wyłączone wyłączone  Tryb wspomagania 

miga wyłączone wyłączone  Regeneracja w trybie pracy jałowej 
Włączenie przez operatora 

miga szybko świeci się  
nieprzerwanie 

wyłączone -30 % Regeneracja w trybie pracy jałowej 
Włączenie przez operatora 

miga szybko miga wyłączone -30 % 
+ Ograniczenie obrotów 
silnika do 1200 min-1 

Regeneracja w trybie pracy jałowej 
Zwolnienie wyłącznie przez autoryzowany 
serwis DEUTZ 

miga szybko miga świeci się nieprzerwanie 
Ładunek popiołu 100 % 

-30 % 
+ Ograniczenie obrotów 
silnika do 1200 min-1 

Brak możliwości regeneracji 

1 2 

3 
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6.9 Elektryka/ elektronika 

 

Elektroniczna regulacja silnika 

Od strony silnika 

1) Czujnik ciśnienia paliwa 

2) Czujnik temperatury płynu chłodniczego 

3)  

4) Czujnik ciśnienia powietrza doładowującego, czujnik 
temperatury powietrza doładowującego 

5) Urządzenie sterujące silnika 

6) Centralna wtyczka (dla urządzenia sterującego silni-
ka) 

7) Czujnik prędkości przez wał korbowy 

8) Czujnik ciśnienia w systemie common rail 

9) Czujnik ciśnienia oleju smarowego 

10) Czujnik poziomu oleju smarowego (opcjonalnie) 

11) Czujnik prędkości obrotowej przez wał rozrządu 
 

Od strony urządzenia 

12) Zasilanie w energię (akumulator) 

13) Wskaźnik wielofunkcyjny 

14) Wyjścia sygnałowe np. do lampek, prędkości obro-
towej, pracy silnika, itd. 

15) Wejścia (np. przycisk nadbiegu) 

16) Pedał napędu 

17) Ręczne sterowanie przepustnicą 

18) Opcjonalny włącznik wybierania funkcji np. dla P-
stopnia, rodzaju regulacji, charakterystyki ogranicza-
nia momentu obrotowego, stałych prędkości obroto-
wych, itd. 

19) Włącznik kluczykowy start/ stop 

20) Przycisk diagnostyczny 

21) Lampka błędu 

22) Interfejs diagnostyczny 
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6.9.1 Elektroniczna regulacja silnika 

Stany sygnalizowane są za pomocą kontrolek usterek: 

System monitoruje stan silnika i sam siebie. 

 Kontrola pracy 

- Włączenie zapłonu, kontrolka usterek świeci się przez ok. 2 sek., następnie wyłączona. 

- Brak reakcji przy włączeniu zapłonu, sprawdzić kontrolkę usterek. 

 Kontrolka się nie świeci 

- Po zakończeniu testu kontrolek zgaszona kontrolka sygnalizuje bezusterkowy i bezproblemowy stan pracy, w za-
kresie możliwości kontrolnych. 

 Świeci się nieprzerwanie 

- Usterka w układzie. 

- Dalsza praca z ograniczeniami. 

- Konieczna jest kontrola silnika przez autoryzowany serwis DEUTZ. 

- W przypadku świecenia na stałe jedna z monitorowanych wartości pomiarowych (np. temperatura chłodziwa, ci-
śnienie oleju smarnego) jest poza zakresem dopuszczalnych wartości. 

Zależnie od rodzaju usterki moc silnika może zostać zredukowana przez elektroniczny sterownik silnika w celu ochrony sil-
nika. 
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 Miga 

- Poważna usterka w układzie. 

- Wezwanie do wyłączenia dla operatora. Uwaga: Utrata gwarancji w przypadku niezastosowania się! 

- Osiągnięty został warunek dla wyłączenia silnika. 

- W celu schłodzenia silnika wymuszona praca silnika z redukcją mocy, w razie konieczności z automatycznym wyłą-
czeniem. 

- Przeprowadzona zostaje procedura wyłączenia. 

- Po wyłączeniu silnika może występować blokada włączenia. 

- Blokada włączenia zostaje deaktywowana po wyłączeniu układu za pomocą kluczyka zapłonu na okres ok. 30 s. 

- Ewentualnie włączone zostają dodatkowe kontrolki, np. ciśnienia lub temperatury oleju smarnego. 

- Za pomocą opcjonalnego przycisku wymuszenia na tablicy rozdzielczej można w celu uniknięcia sytuacji krytycz-
nych zmostkować redukcję mocy, opóźnić automatyczne wyłączenie lub zmostkować blokadę uruchomienia. Ta 
krótkotrwała deaktywacja funkcji ochronnych silnika jest protokółowana w sterowniku. 

 
 

6.9.1.1 Urządzenie wskaźnikowe 

 

Wskaźnik pokazuje błąd silnika, jako numer SPN. 

Dystrybutor za pomocą tego numeru może zdiagnozować błąd silnika. 

► kontakt z partnerem handlowym 
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6.9.1.1.1 Wyświetlanie komunikatów usterek 

 

Urządzenie AIS21001_CANBUS zapisuje ostatnie 20 ostrzeżeń/ komunikatów usterek. 

Jeśli liczba komunikatów jest >1, to wyświetlacz wyświetla zawsze ostatnią wiadomość i na-
stępnie automatycznie przechodzi do następnych wiadomości. 

W przypadku chęci wyświetlenia i skasowania wszystkich wiadomości należy w menu Black 
Box wybrać następującą procedurę: 

 Prawy i lewy przycisk nacisnąć jednocześnie i trzymać wciśnięte przez przynajmniej 
5 sekund. 

 

 Naciśnij prawy przycisk. 

 

 Naciśnij lewy przycisk. 
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 Za pomocą prawego przyci-
sku przewijaj zapisane wia-
domości. 

 

 Aby wyzerować wiadomości, należy przycisnąć prawy przycisk na dłużej niż 5 sekund. 

  

 Wpisz hasło (135). Za pomocą lewego przycisku można 
przewijać cyfry, a za pomocą prawego przycisku przejść 
do następnego miejsca (po 3 cyfrach wyświetlane jest 
ponownie czarne pole). 

 

 Aby wyjść z menu bez kasowania, należy wpisać nieprawidłowe hasło. 
 

1 
2 
3 
4 

↓ 
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6.10 Sprawdzić luz zaworu i w razie potrzeby ustawić 

 
Ostrzeżenie! 

Przed rozpoczęciem ustawiania luzu zaworu odczekać minimum 30 min., aż silnik się wychłodzi: 
Temperatura oleju smarowania poniżej 80 °C. 

 

 Zdemontować przewód elektryczny na wtryskach. 

 Zdjąć pokrywę głowicy. 

 Nałożyć urządzenie do przekręcania za pomocą śrub mocujących do kół pasowych. 

 Przekręcić wał korbowy do osiągnięcia przekrycia zaworów. 

Zawór spustowy nie jest jeszcze zamknięty, zawór wpustowy zaczyna się otwierać. 

Cylindry wymagające ustawienia wyregulować zgodnie ze schematem regulacji. 

 

Przekrycie zaworów Regulacja 

1 4 

3 2 

4 1 

2 3 
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6.10.1 Regulacja luzu zaworu 

  

1. Nakrętka zabezpieczająca 

2. Śruba regulacyjna 

3. Podkładka regulująca kąt pochylenia 

4. Wkładka klucza nasadowego 

5. Elektromagnes 
 

  

 Nałożyć podkładkę regulującą kąt pochylenia przy pomocy 
wkładki klucza nasadowego na śrubie nastawczej. 

 Zamocować elektromagnes podkładki regulującej kąt po-
chylenia. 

 Przekręcić podkładkę regulującą kąt pochylenia w kierunku 
ruchu wskazówek zegara aż będzie przylegać (dźwignia 
przechylna bez luzu) i ustawić skalę w pozycji zero. 

 Przekręcić podkładkę regulującą kąt pochylenia w kierunku 
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż do osiągnięcia 
zadanego stopnia kąta pochylenia: 

 Motor TCD 4.1 L4  
IN  = Zawór dolotowy 75° ±15°  
EX  = Zawór wydechowy 120° ±15° 

 Zabezpieczyć podkładkę regulującą kąt pochylenia 
przed przekręceniem. 

 Dokręcić nakrętkę zabezpieczającą. 

 Następnie wyregulować na dźwigience zaworowej, 
jak opisano powyżej, oba pozostałe zawory. 

 Przeprowadzić procedurę regulacji dla każdego 
cylindra. 

 Pokrywę zaworów (w razie konieczności z nową 
uszczelką) zamontować w kolejności odwrotnej w 
stosunku do demontażu. 

 Dokręcić śruby. 

 
 

6.10.1.1 Narzędzie 

 Miernik kąta obrotu (nr zam.: 0189 9093) można zamówić u partnerów DEUTZ. 
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6.10.2 Schemat regulacji luzu zaworów 

 

 Ustawienie wału korbowego 1 

Wał korbowy obracać, aż na cylindrze 1 oba zawory się skrzyżują. 

Zawór spustowy nie jest jeszcze zamknięty, zawór wpustowy zaczyna się otwierać. 

Ustawić zawory oznaczone na czarno. 

W celu kontroli przeprowadzonego ustawienia, dźwignię przechylną oznaczyć kredą. 
 

 Ustawienie wału korbowego 2 

Wał korbowy obrócić dalej o jeden obrót (360 °). 

Ustawić zawory oznaczone na czarno. 
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7 Wykrywanie i usuwanie usterek 
Awarie Przyczyny Środki zaradcze 

Silnik nie uruchamia się 
lub jest to utrudnione 

Zbiornik paliwa pusty Tankowanie 

Odcięty przewód zasysania paliwa Sprawdzić 

Przekroczona minimalna temperatura graniczna uruchomienia Sprawdzić 

Urządzenie do rozruchu zimnego Sprawdzić/ wymienić 

Błędna klasa lepkości SAE oleju smarowego silnika Wymiana oleju smarowego 

Jakość paliwa nie jest zgodna z wytycznymi instrukcji obsługi Wymiana paliwa 

Bateria uszkodzona lub rozładowana Sprawdzić akumulator 

Połączenie kablowe ze starterem rozłączone lub utlenione Sprawdzić połączenia kablowe 

Starter uszkodzony lub zębnik nie wchodzi w zazębienie Sprawdzić starter 

Zanieczyszczony filtr powietrza/  
uszkodzona turbosprężarka na gazy spalinowe 

Sprawdzić/ wymienić 

Powietrze w układzie paliwowym Odpowietrzanie układu paliwowego 

Ciśnienie kompresji zbyt niskie Sprawdzić ciśnienie kompresji 

Przeciwciśnienie spalin zbyt wysokie Sprawdzić 

Nieszczelny przewód wtryskowy Sprawdzić przewód wtryskiwacza 

Silnik nie uruchamia się i 
miga kontrolka diagno-
styczna 

Elektronika silnika nie zezwala na uruchomienie 
Sprawdzić błąd według kodu błędu, 
ewentualnie usunąć błąd 
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Awarie Przyczyny Środki zaradcze 

Silnik uruchamia się, pra-
cuje jednak nieregularnie 
lub wyłącza się 

Przeciwciśnienie spalin zbyt wysokie Sprawdzić 

Ciśnienie kompresji zbyt niskie Sprawdzić ciśnienie kompresji 

Urządzenie do rozruchu zimnego Sprawdzić/ wymienić 

Powietrze w układzie paliwowym Odpowietrzyć 

Zabrudzony filtr paliwa Wyczyścić 

Jakość paliwa nie jest zgodna z wytycznymi instrukcji obsługi Wymiana paliwa 

Wtryskiwacz uszkodzony Wymiana 

Nieszczelny przewód wtryskowy Sprawdzić przewód wtryskiwacza 

Możliwe są zmiany pręd-
kości obrotowej i świeci 
się kontrolka diagnostycz-
na 

Elektronika silnika rozpoznała błąd systemu i aktywuje zastęp-
czą prędkość obrotową 

Sprawdzić błąd według kodu błędu, 
ewentualnie usunąć błąd 

Z silnika wydobywa się 
dym niebieski 

Poziom oleju smarowego zbyt wysoki 
Sprawdzić stan oleju smarowego, ewen-
tualnie spuścić 

Za duże położenie skośne silnika 
Sprawdzić ułożyskowanie silnika/ obni-
żyć położenie skośne 

Z silnika wydobywa się 
dym biały 

Przekroczona minimalna temperatura graniczna uruchomienia Sprawdzić 

Urządzenie do rozruchu zimnego Sprawdzić/ wymienić 

Jakość paliwa nie jest zgodna z wytycznymi instrukcji obsługi Wymiana paliwa 

Wtryskiwacz uszkodzony Wymiana 

Z silnika wydobywa się 
dym czarne 

Zanieczyszczony filtr powietrza/  
uszkodzona turbosprężarka na gazy spalinowe 

Sprawdzić/ wymienić 

Uszkodzona kontrolka/  
przełącznik konserwacyjny filtra powietrza 

Sprawdzić/ wymienić 

Nieszczelny przewód powietrza doładowującego 
Sprawdzić przewód powietrza doładowu-
jącego 

Wtryskiwacz uszkodzony Wymiana 
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Awarie Przyczyny Środki zaradcze 

Silnik za gorący.  
Zadziałanie urządzenia 
alarmowego temperatury 

Zatkany przewód odpowietrzający do zbiornika wyrównawczego 
z cieczą chłodzącą 

Wyczyścić 

Błędna klasa lepkości SAE oleju smarowego silnika Wymiana oleju smarowego 

Chłodnica oleju smarowego uszkodzona Sprawdzić/ wymienić 

Filtr oleju smarowego od strony powietrza i/lub strony oleju sma-
rowego zabrudzony 

Wymiana 

Poziom oleju smarowego zbyt wysoki 
Sprawdzić stan oleju smarowego, ewen-
tualnie spuścić 

Poziom oleju smarowego zbyt niski Uzupełnić olej smarowy 

Wtryskiwacz uszkodzony Wymiana 

Wymiennik ciepła-ciecz chłodząca zabrudzony Wyczyścić 

Pompa cieczy chłodzącej uszkodzona  
(pasek klinowy zerwany lub luźny) 

Sprawdzić, czy zerwane lub luźne 

Brak cieczy chłodzącej Napełnić 

Opór w systemie chłodzenia zbyt wysoki/ natężenie przepływu 
zbyt niskie 

Sprawdzić system chłodzenia 

Dmuchawa chłodząca lub termostat spalin uszkodzony, pasek 
klinowy zerwany lub luźny 

Sprawdzić/ wymienić/ naprężać 

Nieszczelny przewód powietrza doładowującego 
Sprawdzić przewód powietrza doładowu-
jącego 

Zanieczyszczona chłodnica powietrza doładowującego Sprawdzić/ wyczyścić 

Zanieczyszczony filtr powietrza/  
uszkodzona turbosprężarka na gazy spalinowe 

Sprawdzić/ wymienić 

Uszkodzona kontrolka/  
przełącznik konserwacyjny filtra powietrza 

Sprawdzić/ wymienić 

Wentylator uszkodzony/ pasek klinowy zerwany lub luźny 
Sprawdzić wentylator/ pasek klinowy/ 
ewentualnie wymienić 

Przeciwciśnienie spalin zbyt wysokie Sprawdzić 

Silnik nie pracuje na 
wszystkich cylindrach 

Nieszczelny przewód wtryskowy Sprawdzić przewód wtryskiwacza 

Wtryskiwacz uszkodzony Wymiana 

Nieszczelny przewód powietrza doładowującego 
Sprawdzić przewód powietrza doładowu-
jącego 

Poziom oleju smarowego zbyt wysoki 
Sprawdzić stan oleju smarowego, ewen-
tualnie spuścić 
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Awarie Przyczyny Środki zaradcze 

Brak mocy silnika 

Poziom oleju smarowego zbyt wysoki 
Sprawdzić stan oleju smarowego, ewen-
tualnie spuścić 

Lamele chłodnicy oleju smarowego zabrudzone Wyczyścić 

Temperatura zasysanego paliwa zbyt wysoka Sprawdzić system 

Jakość paliwa nie jest zgodna z wytycznymi instrukcji obsługi Wymiana paliwa 

Zanieczyszczony filtr powietrza/  
uszkodzona turbosprężarka na gazy spalinowe 

Sprawdzić/ wymienić 

Uszkodzona kontrolka/  
przełącznik konserwacyjny filtra powietrza 

Sprawdzić/ wymienić 

Wentylator uszkodzony/ pasek klinowy zerwany lub luźny 
Sprawdzić wentylator/ pasek klinowy/ 
ewentualnie wymienić 

Nieszczelny przewód powietrza doładowującego 
Sprawdzić przewód powietrza doładowu-
jącego 

Zanieczyszczona chłodnica powietrza doładowującego Wyczyścić 

Opór w systemie chłodzenia zbyt wysoki/ natężenie przepływu 
zbyt niskie 

Sprawdzić system chłodzenia 

Nieszczelny przewód wtryskowy Sprawdzić przewód wtryskiwacza 

Wtryskiwacz uszkodzony Wymiana 

Brak mocy silnika i świeci 
się kontrolka diagnostycz-
na 

Elektronika silnika redukuje moc 
Proszę zwrócić się w tej sprawie do wła-
ściwego partnera DEUTZ 

Brak ciśnienia oleju sma-
rowego w silniku lub ci-
śnienie jest zbyt niskie 

Poziom oleju smarowego zbyt niski Uzupełnić olej smarowy 

Za duże położenie skośne silnika 
Sprawdzić ułożyskowanie silnika/ obni-
żyć położenie skośne 

Błędna klasa lepkości SAE oleju smarowego silnika Wymiana oleju smarowego 

Silnik zużywa zbyt dużo 
oleju smarowego 

Poziom oleju smarowego zbyt wysoki 
Sprawdzić stan oleju smarowego, ewen-
tualnie spuścić 

Za duże położenie skośne silnika 
Sprawdzić ułożyskowanie silnika/ obni-
żyć położenie skośne 

Króciec odpowietrzenia obudowy skrzyni korbowej Sprawdzić/ wymienić 

Olej smarowy w  
układzie oczyszczania 
spalin 

Silnik jest stale eksploatowany ze zbyt małym obciążeniem 
(< 20-30 %) 

Sprawdzić współczynnik obciążenia 
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Awarie Przyczyny Środki zaradcze 

Kontrolka regeneracji miga Filtr cząstek stałych silnika wysokoprężnego załadowany jest 
sadzą i musi zostać zregenerowany 

Przeprowadzić regenerację na biegu 
jałowym 

Kontrolka regeneracji 
szybko miga 
Kontrolka ostrzegawcza 
silnika świeci się 

Filtr cząstek stałych silnika wysokoprężnego załadowany jest 
sadzą i musi zostać zregenerowany 
Nie włączono regeneracji na biegu jałowym 

Przeprowadzić regenerację na biegu 
jałowym 

Kontrolka regeneracji 
szybko miga 
Kontrolka ostrzegawcza 
silnika miga 
Redukcja mocy 

Filtr cząstek stałych silnika wysokoprężnego załadowany jest 
sadzą i musi zostać zregenerowany 
Nie włączono regeneracji na biegu jałowym 

Włączenie regeneracji na biegu jałowym 
przez partnera DEUTZ 

Kontrolka regeneracji 
szybko miga 
Kontrolka ostrzegawcza 
silnika miga 
Kontrolka popiołu świeci 
się 

Filtr cząstek stałych silnika wysokoprężnego jest przeładowany Wymienić filtr cząstek stałych silnika 
wysokoprężnego 
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7.1.1 Funkcja ochrony silnika elektronicznego układu sterowania silnika 

 

W zależności od wersji funkcji monitorowania elektroniczny układ sterowania silnika 
może monitorować kluczowe parametry pracy silnika dla zachowania ważnych wartości 
granicznych oraz kontrolować prawidłowe działania elementów układu. 

Zależnie od ważności stwierdzonej usterki silnik może pracować przy zachowaniu ogra-
niczeń, przy czym kontrolka usterek świeci na stałe, lub poprzez miga kontrolka usterek 
wskazuje na poważną usterkę układu. W tym przypadku należy wyłączyć silnik najszyb-
ciej, jak to tylko jest bezpieczne. 

 

1) Przycisk diagnostyczny 

2) Lampka błędu 

3) Elektroniczna regulacja 
silnika (ERS) 

 

 
Ważne! 

 Po usunięciu wszystkich usterek gaśnie kontrolka usterek. W przypadku niektórych usterek 
konieczne jest wyłączenie zapłonu, odczekanie 30 s i włączenie zapłonu dopiero po tym cza-
sie. 

 W przypadku awarii czujnika odpowiednie funkcje monitorowania zostają wyłączone. 

 W pamięci usterek dokumentowana jest tylko awaria czujnika. 
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7.1.1.1 Lampka błędu 

Kontrolka usterek umieszczona jest na desce rozdzielczej pojazdu. 

Kontrolka usterek może podawać następuje sygnały: 

 Kontrola pracy 

- Włączenie zapłonu, kontrolka usterek świeci się przez ok. 2 sek., następnie wyłączona. 

- Brak reakcji przy włączeniu zapłonu, sprawdzić kontrolkę usterek. 

 Kontrolka się nie świeci 

- Po zakończeniu testu kontrolek zgaszona kontrolka sygnalizuje bezusterkowy i bezproblemowy stan pracy, w za-
kresie możliwości kontrolnych. 

 Świeci się nieprzerwanie 

Usterka w układzie. 

- Dalsza praca z ograniczeniami. 

- Konieczna jest kontrola silnika przez autoryzowany serwis DEUTZ. 

- W przypadku świecenia na stałe jedna z monitorowanych wartości pomiarowych (np. temperatura chłodziwa, ci-
śnienie oleju smarnego) jest poza zakresem dopuszczalnych wartości. 

- Zależnie od rodzaju usterki moc silnika może zostać zredukowana przez elektroniczny sterownik silnika w celu 
ochrony silnika. 
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 Miga 

Poważna usterka w układzie. 

- Wezwanie do wyłączenia dla operatora. Uwaga: Utrata gwarancji w przypadku niezastosowania się! 

- Osiągnięty został warunek dla wyłączenia silnika. 

- W celu schłodzenia silnika wymuszona praca silnika z redukcją mocy, w razie konieczności z automatycznym wyłą-
czeniem. 

- Przeprowadzona zostaje procedura wyłączenia. 

- Po wyłączeniu silnika może występować blokada włączenia. 

- Blokada włączenia zostaje deaktywowana po wyłączeniu układu za pomocą kluczyka zapłonu na okres ok. 30 s. 

- Za pomocą opcjonalnego przycisku wymuszenia na tablicy rozdzielczej można w celu uniknięcia sytuacji krytycz-
nych zmostkować redukcję mocy, opóźnić automatyczne wyłączenie lub zmostkować blokadę uruchomienia. Ta 
krótkotrwała deaktywacja funkcji ochronnych silnika jest protokółowana w sterowniku. 

W przypadku zakłóceń w pracy i pytań dotyczących części zamiennych prosimy o kontakt z Twoim partnerem DEUTZ. Nasz 
wyszkolony personel fachowy zadba w przypadku usterki o szybką i fachową naprawę stosując oryginalne części firmy 
DEUTZ. 

 
 

7.1.1.2 Przycisk diagnostyczny 

Za pomocą przycisku diagnostycznego można wyświetlić w postaci migającego kodu usterki zapisane aktualnie w pamięci 
elektronicznego układu sterowania silnika. Kody migające pozwalają na: 

 Klasyfikację występujących usterek. 

 Jednoznaczne przedstawienie usterki jako sygnału optycznego. 

- Kody migające mogą być zinterpretowane wyłącznie przez autoryzowany serwis DEUTZ. 



 Nr zam.: BTR-9660-001-XPL 9660/0001/2014 
 

 229  
 

7.1.1.3 Stosowanie przycisku diagnostycznego 

Kod migający wyświetla wszystkie zapisane w pamięci usterki, to znaczy aktywne jak i pasywne. 

Aby rozpocząć wyświetlanie konieczne jest wyłączenie układu sterowania (zapłon wył.). Następnie podczas włączania (za-
płon wł.) należy przytrzymać przez ok. 1 s wciśnięty przycisk diagnostyczny. 

Później wciśnięcie przycisku diagnostycznego powoduje wyświetlenie następnego (tzn. następnego w pamięci usterek) ko-
munikatu usterki. Jeśli wyświetlony został ostatni komunikat usterek, to ponowne naciśnięcie przycisku diagnostycznego 
wyświetli ponownie pierwszy komunikat usterki. 

Po wyświetleniu migającego kodu usterki na pięć sekund gaśnie kontrolka usterek. 

 

 

7.1.1.4 Wyświetlanie usterek układu za pomocą kodu migającego 

 

Przykład: 

Kod migający 1-2-8 

1 x krótkie mignięcie 

2 x długie mignięcie 

8 x krótkie mignięcie 

Ten kod migający wskazuje na przerwanie lub 
zwarcie w przewodzie czujnika temperatury powie-
trza doładowania. Czasowa kolejność sygnałów 
migających pokazana jest na rysunku. 

 Kody migające mogą być zinterpretowane 
wyłącznie przez autoryzowany serwis 
DEUTZ. 
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7.2 Dane techniczne silnika wysokoprężnego 

7.2.1 Silnik TCD 4.1 L4 

Luz zaworów dla zimnego silnika [°] 
Wlot: 75 +15 

Wylot: 120+15 

Początek podawania [°KW z GMP] 1) 

Kolejność odpalania cylindrów silnika  1 - 3 - 4 - 2 

Napięcie paska klinowego  Naprężenie wstępne 2) Naprężenie dodatkowe 2) 

Pasek klinowy AVX 13 (szerokość 13 mm) [N] 650+-50 400+-50 

Początek otwierania termostatu przy [°C] 86 

Termostat jest całkowicie otwarty od [°C] 102 

1) Moc silnika, obroty, początek podawania są wybite m.in. na tabliczce znamionowej silnika. 
2) Naprężenie po 15 minutach pracy silnika z obciążeniem. 
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8 Załącznik 

8.1 Dopuszczalne rodzaje olejów silnikowych 

8.1.1 Ogólnie 

Nowoczesne silniki wysokoprężne stawiają bardzo wysokie wymagania odnośnie zastosowanego oleju smarowego. Stale 
wzrastające w ostatnich latach moce własne silników prowadzą do podwyższonego obciążenia termicznego oleju smarowe-
go. Poza tym w wyniku zmniejszonego zużycia oleju smarowego i podwyższonych okresów wymiany oleju smarowego olej 
smarowy jest silniej obciążony w wyniku zabrudzenia. Z tego powodu konieczne jest przestrzeganie opisanych w tej instruk-
cji obsługi wymagań i zaleceń, aby nie zmniejszyć czasu użytkowania silnika. 

Oleje smarowe składają się zawsze z podstawowego oleju smarowego i pakietu dodatków uszlachetniających. Najważniej-
sze zadania oleju smarowego (np. ochrona przez zużyciem, ochrona antykorozyjna, neutralizacja kwasów z produktów spa-
lania, zapobieganie osadom koksu i sadzy na elementach silnika) zostają przejęte przez środki uszlachetniające. Właściwo-
ści podstawowego środka smarowego są jednakże również współodpowiedzialne za jakość produktu, np. odnośnie obcią-
żalności termicznej. 
Zasadniczo wszystkie samochodowe oleje smarowe o takiej samej specyfikacji można wzajemnie mieszać ze sobą. Należy 
jednakże unikać mieszania samochodowych olejów smarowych, ponieważ zawsze dominują najgorsze właściwości miesza-
niny. 

Dozwolone przez DEUTZ oleje smarowe są szczegółowo przetestowane do zastosowań silnikowych. Zawarte w nich sub-
stancje aktywne są wzajemnie dopasowane do siebie. Z tego powodu niedozwolone jest stosowanie domieszek w silnikach 
DEUTZ. 

Jakość oleju smarowego ma znaczny wpływ na żywotność, wydajność i tym samym na ekonomiczność silnika.  

Obowiązuje zasada: im lepsza jakość oleju smarowego tym lepsze właściwości. 

Lepkość oleju smarowego opisuje właściwości przepływowe oleju smarowego w zależności od temperatury. Lepkość oleju 

smarowego ma tylko nieznaczny wpływ i oddziaływanie na jakość oleju smarowego. 
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Syntetyczne oleje smarowe stosowane są coraz częściej i oferują korzyści. Te oleje smarowe mają lepszą stabilność tem-

peraturową i odporność na utlenienie jak również relatywnie mniejszą lepkość na zimno. Ponieważ niektóre procesy odpo-
wiedzialne są za ustalenie okresów wymiany i zależą znacznie od jakości oleju smarowego (jak np. osad sadzy i innych za-
nieczyszczeń), to okresy wymiany oleju smarowego również przy zastosowaniu syntetycznych olejów smarowych nie mogą 
zostać podwyższone względem danych dotyczących okresów wymiany olejów smarowych. 

Ulegające biodegradacji oleje smarowe mogą być stosowane w silnikach DEUTZ, jeżeli spełniają wymagania tej instrukcji 

obsługi. 

 
 

8.1.2 Jakość 

Oleje smarowe dzielone są przez DEUTZ według ich sprawności i klasy jakości (DQC: DEUTZ Quality Class). 

Obowiązuje zasada: 

 Ze wzrastającą klasą jakości (DQC I, II, III, IV) oleje smarowe posiadają większą wydajność względnie jakość. 

Klasy jakości DQC zostają uzupełnione o klasy jakości DQC-LA, które zawierają nowoczesne o niskiej zawartości popiołu 
oleje smarowe (LA = Low Ash). 

Mogą być stosowane oleje smarowe według innej porównywalnej specyfikacji, o ile odpowiadają wymaganiom DEUTZ. W 
regionach, w których niedostępne są oleje o takiej jakości ,należy zwrócić się do odpowiedniego partnera DEUTZ. 

Wybór oleju smarowego uzależniony jest w zasadzie od systemu końcowego przetwarzania spalin. 

Dla silników zamieszczonych w poniższej instrukcji obsługi dopuszczalne są następujące oleje smarowe: 

Klasa jakości oleju smarowego 

Lista olejów dopuszczonych 
przez DEUTZ 

DQC III LA 
DQC IV LA 

 

Przy olejach silnikowych o niskiej zawartości popiołu, które dozwolone są według systemu DQC, odpowiednia wskazówka 
znajduje się w liście dopuszczonych olejów. 
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8.1.3 Lepkość oleju smarowego 

Dla wyboru odpowiedniej klasy lepkości oleju miarodajna jest temperatura otoczenia w miejscu ustawienia lub używania 
silnika. Zbyt wysoka lepkość może powodować problemy z odpaleniem silnika, zaś zbyt niska może zagrażać prawidłowemu 
smarowaniu silnika oraz powodować duże zużycie oleju. Jeśli temperatura otoczenia jest niższa niż -40 °C, olej smarowy 
trzeba podgrzać (np. ustawiając pojazd/maszynę w hali). 

Klasyfikację lepkości podaje się wg SAE. Generalnie stosować należy oleje uniwersalne. W zamkniętych, ogrzewanych po-
mieszczeniach, gdzie panuje temperatura > 5 °C, można także stosować oleje jednozadaniowe. Podane klasy jakościowe 
oleju smarowego dotyczą także olejów jednozadaniowych. 

W zależności od temperatury otoczenia zalecamy stosowanie olejów o następujących klasach lepkości: 

 
 

Klasa lepkości w zależności od temperatury otoczenia 
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8.1.4 Klasa lepkości w zależności od temperatury otoczenia 

Producent Typ oleju smarowego Klasa SAE Dostępność 

DEUTZ DEUTZ ÖL TLS 15 W40 D 15W-40 na całym świecie 

ENI S.p.A. AGIP BLITUM T 15W-40 Europa 

 AGIP SIGMA Turbo 15W-40 Europa 

BayWa AG HDC-Motorenöl 15W-40 15W-40 Niemcy 

 Rennklasse Turbo 2000 10W-40 Niemcy 

 Super Truck 1540 15W-40 Niemcy 

 TECTROL HDC 1540 15W-40 Europa 

 TECTROL Super Truck Plus 15W-40 Europa 

 TECTROL Super Truck 15W40 15W-40 Europa 

 TECTROL Turbo 1000 10W-40 Europa 

 TECTROL Turbo 2000 10W-40 Europa 

ExxonMobile Corp. Exxon XD-3 15W-40 Ameryka Płn. 

 Mobile Delvac MX 15W-40 Ameryka Płn. 

 Mobile Delvac 1300 Super 
15W-40,  
10W-30 

Ameryka Płn. 

Fuchs Petrolub AG TITAN Unic plus MC 10W-40 na całym świecie 

 TITAN Unic MC 10W-40 na całym świecie 

 TITAN Truck plus 15W-40 na całym świecie 

 TITAN Truck 15W-40 na całym świecie 
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(Klasa lepkości w zależności od temperatury otoczenia) 

Producent Typ oleju smarowego Klasa SAE Dostępność 

Opet Petrolcülük A.S. Omega Turbo Premium X5 15W-40 15W-40 Turcja 

Shell International Shell Rimula R3 X 15W-40 15W-40 na całym świecie 

Total Lubricants ANTAR Agrimax FE 15W-30 Europa 

 ELF Agritec FE 15W-30 na całym świecie 

 TOTAL Rubia TIR 7200 FE 15W-30 na całym świecie 

 TOTAL Tractagri FE 15W-30 na całym świecie 

 RTO Maxima RLD Eco 15W-30 na całym świecie 
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8.2 Specyfikacja paliwa 

Wymagania i metoda badania oleju napędowego zgodnie z DIN EN 590 ** 

Właściwości Jednostki 
Wartości  
graniczne  

EN 590 
Metoda badania 

Liczba cetanowa  min. 51 
EN ISO 5165 lub EN 15195  
lub DIN 51773 z krajowym załącznikiem 
DIN EN 590 NB.4 

Indeks cetanowy  min. 46 EN ISO 4264 

Gęstość w temperaturze 15 °C kg/m3 820 - 845 EN ISO 3675/ EN ISO 12185 

Węglowodory poliaromatyczne % (m/m) maks. 11 EN 12916 

Zawartość siarki mg/kg maks. 10 EN ISO 20846 lub EN ISO 20847 

Temperatura zapłonu °C min. 55 EN ISO 2719 

Pozostałości koksu (z 10 % pozostałości po destylacji) % (m/m) maks. 0,30 EN ISO 10370 

Zawartość popiołu % (m/m) maks. 0,01 EN ISO 6245 

Zawartość wilgoci mg/kg maks. 200 EN ISO 12937 

Ogólne zanieczyszczenia mg/kg maks. 24 EN 12662 

Działanie korozyjne na miedź (3 h w temp. 50 °C) 
Stopień 
korozji 

Klasa 1 EN ISO 2160 

Wytrzymałość na utlenianie g/m3 maks. 25 EN ISO 12205 

Wytrzymałość na utlenianie  h min. 20 EN ISO 15751 
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Właściwości Jednostki 
Wartości  
graniczne  

EN 590 
Metoda badania 

Zdolność smarowania, skorygowana "wear scar diameter" 
[średnica śladu zużycia] (wsd 1,4) w temp. 60 °C 

µm maks. 460 EN ISO 12156-1 

Lepkość w temp. 40 °C mm²/s 2,00 - 4,50 EN ISO 3104 

Destylacja   EN ISO 3405 

- zebrane w temp. 250 °C %(V/V) maks. 65  

- zebrane w temp. 350 °C %(V/V) min. 85  

- 95 % obj. zebranej w  °C 360  

Ester metylowy kwasów tłuszczowych (FAME) %(V/V) 7 EN 14078 

Granica przesączalności*   EN 116 

- 15.04. do 30.09. °C maks. 0  

- 01.10. do 15.11. °C maks. - 10  

- 16.11. do 28.02. °C maks. - 20  

- 01.03. do 14.04. °C maks. -10  

 

* Dane obowiązują na terenie Republiki Federalnej Niemiec. Przepisy krajowe mogą się różnić. 

** Specyfikacja obejmuje również paliwo NATO F-54 
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8.3 Dane eksploatacyjne i poziom hałasu 

8.3.1 Ładowarka kołowa 9660 T 

Poziom hałasu: 

Poziom natężenia dźwięku [2000/14/EG] LWA = 101 dB (A) 

Poziom głośności akustycznej z kabinie operatora [DIN EN ISO 11201] LpA = 75 dB (A) 

 
 

Odpowiedniki mechaniczne: 

Siła podnoszenia 4200 kg Wszystkie dane odnoszą się do standardo-
wego wyposażenia ładowarki uniwersalnej z 
oponami 405/70-20 i standardowym czerpa-
kiem 1,80 m. 

Moc silnika 96 kW 

Siła oderwania z kabiną 7800 kg 

 

Drgania 

Drgania dłoń-ramię maks. 2,5 m/s² Dane dot. drgań mogą się różnić w zależności od 
sposobu użycia ładowarki i powinny zostać spraw-
dzone przez użytkownika. Drgania całego ciała maks. 0,8 m/s² 
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8.3.2 Diagram obciążenia udźwig 
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*Udźwig użyteczny dla ładowarki z wyposażeniem seryjnym w po-
zycji złamanej. Może on być inny w zależności od wyposażenia 
maszyny, dołączonych narzędzi i rodzaju podłoża. 
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8.4 Układ hydrauliczny 

1. Zbiornik oleju hydraulicznego 

2. Silnik wysokoprężny 

3. Pompa napędu 

4. Silnik napędu 

5. Pompa typu zębatego 

6. Filtr ciśnieniowy 

7. Pompa zębata napędu pomocniczego 

8. Siłownik narzędzia 

9. Siłownik układu kierowniczego 

10. Urządzenie sterujące 

11. Urządzenie wysterowania wstępnego 

12. Siłownik narzędzia 

13. Cylinder kompensacyjny 

14. Siłownik podnoszący 

15. Cylinder teleskopu 

16. Dodatkowe połączenia 

17. Kurek trójdrożny 

18. Zawór odcinający 

19. Cylinder blokady 

20. Bezciśnieniowy powrót 

21. elektryczny zawór odcinający 

22. Zawór hamujący opuszczania 

23. Filtr powrotny-ssący 

24. Chłodnica oleju 

25. Cylinder hamulcowy glówny 

25b Rozdzielacz ciśnienia hamowania 

26. Pojemnik na płyn hamulcowy 

27. Zawór hamulca ręcznego 

28. Hamulec postojowy 

29. Hamulec roboczy 
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9 Indeks 

A 

Akumulator 158 
Amortyzacja wstrząsów-tylko siedzenie kierowcy, na 

poduszkach powietrznych 90 
Amortyzator drgań 95 
Awaria wskaźnika obciążenia 80 

B 

Bezciśnieniowy powrót (opcjonalnie) 102 
Bezpieczniki 115, 121 

C 

Chłodnica 194 
Chłodnica-Okresy czyszczenia 195 
Ciśnienie powietrza opon 142 
Czyszczenie układu chłodzenia 196 

D 

Dane techniczne silnika wysokoprężnego 230 
Deklaracja zgodności 30 
Dopuszczalne rodzaje olejów 

Silnik 232 
Dopuszczalne rodzaje olejów silnikowych 234 
Dopuszczone paliwa 147 
Dostosowanie do masy 

Siedzenie kierowcy, na poduszkach powietrznych 85 

Siedzisko standardowe 83 
Drgania 238 
Drzwi kabiny 105 
duża wysokość 173 
Dwuobwodowy pneumatyczny układ hamulcowy 114 

E 

Elektroniczna regulacja silnika 214 
Elektryka/ elektronika (Silnik) 213 

F 

Filtr cząstek oleju napędowego 210 
Filtr powietrza 140, 156 
Filtr powietrza kabiny 139 
Filtr wysokiego ciśnienia 152 
Fotel-Czyszczenie 161 
Funkcja obejścia 67 
Funkcja ochrony silnika elektronicznego układu 

sterowania silnika 226 

G 

Gaśnice 57 
Gatunki oleju silnikowego 232 
Gniazda 118, 119 
Gniazdko na ramieniu teleskopowym (opcjonalnie) 81 
Gniazdo elektryczne przyczepy 113 
Gwarancja 8 
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H 

Hak holowniczy 113 
Hamulce 96 
Holowanie 66 
Hydrauliki-konserwacja 26, 149 

I 

Identyfikacja maszyny 27 
Instalacja pneumatyczna (opcjonalnie) 114 
Instrukcje bezpieczeństwa 42 

J 

Jakość wody dla płynu chłodzącego 201 

K 

Kabina 105 
Kąt pochylenia podłokietników-lewy podłokietnik 89 
Kąt pochylenia podłokietników-prawy podłokietnik 83 
Katalizator utleniający silnika wysokoprężnego 209 
Klimatyzacja (opcjonalnie) 108 
Koła i opony 141 
Kolumnę kierowniczą 91 
Konserwacja 123 
Kontrola napędu pasowego 204 
Kontrola naprężenia paska 205 
Kontrola/ regulacja luzu zaworu 218 
Kontrolka obciążenia 161 

Demontaż czujnika obciążenia 165 
Kalibrowanie z pojazdem 161 

Montażu i demontażu czujnika 164 
Wskazania błędów 163 

L 

Ładowanie 52 
Lampa rotacyjna 111 
Lepkość oleju silnikowego 191 
Lepkość oleju smarowego 233 
Lewy podłokietnik-tylko siedzenie kierowcy, na 

poduszkach powietrznych 88 
Luzowanie hamulca 69 
Łyżka do materiałów lekkich 64 
Łyżka do ziemi i materiałów lekkich 64 

M 

Momenty dokręcania śrub kół 144 

N 

Nacisk na hak 113 
Naklejki informacyjne 34 
Naklejki ostrzegawcze 33 
Napęd pasowy 204 
Napełnianie i odpowietrzanie układu chłodzenia 199 
Numeracja cylindrów 175 

O 

Obciążenie przyczepy 113 
Objętości – materiały eksploatacyjne 136 
Odnawianie żebrowego paska klinowego 207 
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Odpowietrzanie układu paliwowego 180, 186 
Odstawianie silnika na dłuższy okres czasu 166 
Ograniczenie przechylenia narzędzi 104 
Ograniczona widoczność 50 
Ogrzewanie 108 
Oleje silnikowe 186 
Oleje silnikowe-Kontrola poziomu oleju 188 
Opis maszyny 25 
Opis poszczególnych części-Silnik wysokoprężny 174 
Opróżnianie układu chłodzenia 198 
Oś wersji 30 km/h 153 
Oś-Konserwacja 153 
Osprzęt szybkozmienny 103 
Ostateczne unieruchomienie ładowarki 169 
Oświetlenie wewnętrzne 107 

P 

Paliwo 176 
Pas bezpieczeństwa 90 
Pedał hamulca 92 
Pedał przyśpieszenia 92 
Plan przeglądów 128 
Płyn niezamarzający 202 
Płytka 117 
Płytki, bezpieczniki i przekaźniki 115 
Pneumatycznego hamulca przyczepy-Konserwacja 156 
Podnoszenie maszyny 71 
Podparcie ergonomiczne-tylko siedzenie kierowcy, na 

poduszkach powietrznych 88 

Półki 109 
Ponowne uruchamianie ładowarki 168 
Poruszanie się w ruchu publicznym 40 
Power control 158 
Poziom hałasu 238 
Pozostałego ciśnienia 72 
Praca w zimie z olejem napędowym 148 
Prace obsługowe 127 
Prace w rolnictwie 49 
Prawidłowe użytkowanie 35 
Prowadzący 50 
Przedłużenie oparcia-tylko siedzenie kierowcy, na 

poduszkach powietrznych 88 
Przegląd przy dostawie 23 
Przegrzanie silnika 200 
Przekaźnik 115, 118 
Przekładnia planetarna-Wymiana oleju 155 
Przerwa w dopływie energii/ zatrzymanie silnika 72 
Przerwy w pracy 49 
Przewodów paliwowych-Sprawdzenie 181 
Przewody elektryczne 47 
Przewóz osób 46 
przyłącza dodatkowe układu hydraulicznego z tyłu 101 
Punkty smarowania 135 

R 

Recyrkulacja spalin 208 
Ręczny potencjometr obrotów 93 
Regeneracja 210 
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Regulacja luzu zaworu 219 
Regulacja oparcia fotela 

Siedzenie kierowcy, na poduszkach powietrznych 89 
Siedzisko standardowe 84 

Regulacja wysokości-tylko siedzenie kierowcy, na 
poduszkach powietrznych 86 

Regulacja wzdłużna 
Siedzenie kierowcy, na poduszkach powietrznych 87 
Siedzisko standardowe 84 

Regulacji luzu zaworu i drążka sterującego-Schemat 218 
Regulator prędkości (wzmacniacz liniowy) (opcjonalnie)

 92 
Rozładowywanie 52 
Rozruch ładowarki 98 
Ruch publiczny 40 

S 

Schemat paliwa 178 
Schemat regulacji luzu zaworów 220 
Schemat smarowania 187 
Schemat układu chłodzenia 194 
Schowek na instrukcję obsługi 42 
Siedzenie kierowcy 82 
Siedzenie kierowcy, na poduszkach powietrznych 85 
Siła podnoszenia 238 
Silników Diesla-Konserwacja 170 
Spaliny 208 
Specyfikacja paliwa 236 
Spis treści 10 

Sprawdzanie i uzupełnianie poziomu paliwa 179 
Sprawdzenie przewodów paliwowych 181 
Sprawdzenie węży chłodnicy i obejm węży 203 
Sprawdzić powietrze w oponach 141 
Sprężyny poziome-tylko siedzenie kierowcy, na 

poduszkach powietrznych 86 
Stabilność 45 
Stanowisko operatora 74 
Sterowanie regeneracją 212 
Sterownik 93 
Strefa niebezpieczna 46 
Sygnał dźwiękowy 82 
Symbole 32 
System końcowego przetwarzania spalin 209 

T 

Tankowanie 145 
Transport 70 
Tylna szyba 106 

U 

Udźwig 239 
Układ filtrowania hydraulicznego-Przegląd 151 
Układ hydrauliczny-Opis 240 
Układ ogrzewania wstępnego 112 
Unieruchamianie ładowarki 166 
Uruchomienie wysięgnik teleskopowy narzędzi 99 
Urządzenie obracające-tylko siedzenie kierowcy, na 

poduszkach powietrznych 89 
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Urządzenie wskaźnikowe 215 
Ustawienie głębokości siedzenia-tylko siedzenie 

kierowcy, na poduszkach powietrznych 87 
Ustawienie pochylenia siedzenia-tylko siedzenie 

kierowcy, na poduszkach powietrznych 87 
Usuwanie pozostałego ciśnienia 72 
Uwolnienie ciśnienia 103 
Uzupełnić powietrze w oponach 141 

W 

Warunki gwarancji 9 
Warunki otoczenia 172 
Widłami paletowymi 59 
Widły do obornika i kiszonki 62 
Wkłady filtrów 138 
Włącznik kierunkowskazów/ świateł 81 
Włączniki w kabinie 78 
Wskaźnik mocy akumulatora 158 
Wskaźnik obciążenia 79 
Wskaźniki zespolone 76 
Wstępnego separatora cyklonowego 157 
Wykrywanie i usuwanie usterek 217, 221 
Wyłączenie systemu/ zatrzymanie silnika 125 
Wyłącznik akumulatora 110 

Wymiana filtra cząstek stałych silnika wysokoprężnego
 212 

Wymiana filtra wymiennego paliwa 182 
Wymiana koła 143 
Wymiana oleju silnikowego 189 
Wymiana paska 206 
Wymiana wkładu filtra oleju 192 
Wymiana wkładu filtra oleju smarowego 193 
Wymiana wkładu filtra paliwa 183 
Wymiana wkładu filtra wstępnego paliwa 185 
Wymiana/ odpowietrzanie wstępnego filtra paliwa 184 
Wysiadanie awaryjne 91 
Wysokie temperatury otoczenia 173 

Z 

Zabezpieczenie przegubu łamanego 65 
Zagrożenia spowodowane gazami i parami 50 
Zakres temperatur 50 
Załącznik 231 
Zamknięte pomieszczenia 49 
Zamontowanie wzgl. wymontowanie akumulatora 160 
Zamówienie części zamiennych 6, 31 
Zapłon 98 
Zatrzymywanie ładowarki 97 
Zwroty 7 

 


