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 Eessõna
1 Eessõna

BOMAG toodab pinnase-, asfaldi- 
ja jäätmetihendajaid, stabilisaato-
reid/prügila kompaktoreid ja free-
se ning pinnaselaotureid.

BOMAGi laialdased kogemused 
ning kaasaegseimad tootmis- ja 
kontrollmeetodid, nt kõikide olu-
liste osade elueatestid ja kõrged 
kvaliteedinõuded, garanteerivad 
teie masina suurima võimaliku 
usaldusväärsuse.

Siinne juhend sisaldab järgmist.

l Ohutusjuhised

l Kasutusjuhend

l Hooldusjuhend

l Abi rikete korral.

Selle juhendi kasutamine:

l lihtsustab masina tundmaõppi-
mist;

l väldib valest käsitsemisest tulene-
vaid rikkeid.

Hooldusjuhendi järgimine:

l suurendab töökindlust ehitusplat-
sil kasutades;

l pikendab masina kasutusiga;

l vähendab remondikulusid ja töö-
seisakute aega.

BOMAG ei vastuta masina talitluse 
eest järgmistel juhtudel:

l käsitsemisel, mis ei vasta hariliku-
le kasutamisele;

l teiste kasutuseesmärkide korral, 
mida ei ole juhendis nimetatud.

Teie garantiinõue ei kehti järgmistel 
juhtudel:

l olete masinat valesti kasutanud;

l olete masinat puudulikult hoolda-
nud;

l olete kasutanud valesid käitusai-
neid.

Tähelepanu

See juhend on kirjutatud ehitusplatsi 
operaatori ja hooldustehniku jaoks.

Hoidke juhend alati käepärast (nt 
masina tööriistade panipaigas või 
selleks ettenähtud karbis). Kasutus- 
ja hooldusjuhend kuulub masina 
juurde.

Käsitsege masinat ainult siis, kui ole-
te saanud vastava väljaõppe ja järgi-
te juhendit.

Järgige tingimata ohutusnõudeid.

Järgige samuti Saksamaa pinnase-
tööde erialaliidu määrust „Sicher-
heitsregeln für den Betrieb von 
Straßenwalzen und Bodenver-
dichtern” („Ohutusreeglid teerullide 
ja pinnasetihendajatega töötamisel”) 
ning vastavasisulisi õnnetuste välti-
mise eeskirju.
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 Eessõna
Kasutage enda ohutuse huvides 
ainult BOMAGi varuosi.

Hoolduse hõlbustamiseks pakub 
BOMAG teie masinale teenindus-
komplekte.

Tehnilise arendustöö käigus jäta-
me endale õiguse teha muudatusi 
etteteatamiseta.

See kasutus- ja hooldusjuhend on 
saadaval ka teistes keeltes.

Lisaks saate oma BOMAGi edasi-
müüjalt küsida teie masina seeria-
numbri alusel varuosade kataloogi.

BOMAGi edasimüüjatelt saate sa-
muti teavet meie masinate õige ka-
sutamise kohta pinnase- ja 
asfalditöödel.

Eelnevad ja järgnevad juhised ei 
laienda ega asenda BOMAGi üldiste 
äritingimuste garantii ja vastutuse 
tingimusi.

Soovime teile palju edu BOMAGi 
masinaga.

BOMAG GmbH

Copyright by BOMAG
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Juhisi
Märkige ülalolevad andmed ka üle-
andmisprotokolli.

Masina ülevõtmisel annab meie or-
ganisatsioon teile käsitsemis- ja 
hooldusjuhised.

Järgige tingimata ohutusjuhiseid ja 
märkusi ohtude kohta.
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 Tehnilised andmed
Pilt 4 

BW 100 AD-5

Mõõ-
dud

A B C D K H2 K P O S L 

mm 1752 1072 523 700 1808 2568 254 2529 36 13 1000
(tolli) 69.0 42.2 20.6 27.6 71.2 101.1 10.0 99.6 1.4 0.5 39.4
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 Tehnilised andmed
BW 100 AD-5

Mass
Töömass ROPS-i turvarauaga 
(CECE) 

2500 kg 5512 lbs

Keskmine teljekoormus (CECE) 1250 kg 2756 lbs
Keskmine staatiline pikikoormus 
(CECE)

12,5 kg/cm 70 pli

Max töömass 3300 kg 7275 lbs

Mõõtmed
Pikkus koos täpsujaoturiga1 3315 mm 130.5 tolli

Sõiduomadused
Sõidukiirus 0–10 km/h 0–6,2 mph
Töökiirus vibratsiooniga 0–10 km/h 0–6,2 mph
Maksimaalne tõusuvõime vibrat-
sioonita/vibratsiooniga (pinnasest 
sõltuv) 

40/30% 40/30%

Ajam
Mootori tootja Kubota Kubota
Tüüp D 1703 D 1703
Euroopa heitgaasitase (97/68/EL) Tase 3a Tase 3a
USA Keskkonnakaitse Agentuuri 
heitenorm, sh California standardid 
väljaspool teid kasutatavate liikur-
masinate diislimootoritele (CALI-
FORNIA NONROAD CI ENGINES)

TIER 4i TIER 4i

Jahutus Vesi Vesi
Silindrite arv 3 3
Võimsus ISO 14396 24,3 kW 24.3 kW
Võimsus SAE J 1995 32,6 hj 32.6 hj
Pöörete arv 2600 min-1 2600 rpm
Fikseeritud pöörlemiskiirus (1) 2500 min-1 2500 rpm
Fikseeritud pöörlemiskiirus (2) 2600 min-1 2600 rpm
Elektriline sisseseade 12 V 12 V
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 Tehnilised andmed
Ajami liik hüdrostaatiline hüdrostaatiline
Vedav rull ees + taga ees + taga

Pidurid
Tööpidur hüdrostaatiline hüdrostaatiline
Seisupidur hüdromehhaanili-

ne
hüdromehhaanili-

ne

Juhtimine
Juhtimismehhanismi tüüp raamjuhtimine raamjuhtimine
Reguleerimisviis hüdrostaatiline hüdrostaatiline
Pöördenurk +/-32° +/-32°
Raami pöördenurk +/-10° +/-10°
Sisemine pöörderaadius 2550 mm 100,4 tolli
Käändmikjuhtimine / trajektoori nihu-
tamine

0 +/- 50 mm 0–2,0 tolli

Käivitussüsteem
Vibreeriv rull ees + taga ees + taga
Ajami liik hüdrostaatiline hüdrostaatiline
Sagedus (1) 63 Hz 3780 vpm
Sagedus (2) 67 Hz 4020 vpm
Amplituud 0,5 mm 0,02 tolli
Kesktõukejõud (1) 30 kN 6744 lbf
Kesktõukejõud (2) 34 kN 7644 lbf

Niisutusseade
Niisutusviis rõhk rõhk

Täitekogused
Kütus (diislikütus) u 35,0 l u 9,2 USA gallonit
Vesi u 205,0 l u 54,2 gallonit

1 Erivarustus

BW 100 AD-5
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 Tehnilised andmed
Juhisi
Jätame endale õiguse teha tehnilisi muudatusi.
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 Tehnilised andmed
Pilt 5 

BW 120 AD-5

Mõõ-
dud

A B C D K H2 K P O S L 

mm 1752 1272 523 700 1808 2568 254 2529 36 13 1200
(tolli) 69.0 50.1 20.6 27.6 71.2 101.1 10.0 99.6 1.4 0.5 47.2
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 Tehnilised andmed
BW 120 AD-5

Mass
Töömass ROPS-i turvarauaga 
(CECE) 

2700 kg 5953 lbs

Keskmine teljekoormus (CECE) 1350 kg 2976 lbs
Keskmine staatiline pikikoormus 
(CECE)

11,3 kg/cm 63 pli

Max töömass 3500 kg 7716 lbs

Mõõtmed
Pikkus koos täpsujaoturiga1 3315 mm 130.5 tolli

Sõiduomadused
Sõidukiirus 0–10 km/h 0–6,2 mph
Töökiirus vibratsiooniga 0–10 km/h 0–6,2 mph
Maksimaalne tõusuvõime vibratsioo-
nita/vibratsiooniga (pinnasest sõltuv) 

40/30% 40/30%

Ajam
Mootori tootja Kubota Kubota
Tüüp D 1703 D 1703
Euroopa heitgaasitase (97/68/EL) Tase 3a Tase 3a
USA Keskkonnakaitse Agentuuri 
heitenorm, sh California standardid 
väljaspool teid kasutatavate liikur-
masinate diislimootoritele (CALI-
FORNIA NONROAD CI ENGINES)

TIER 4i TIER 4i

Jahutus Vesi Vesi
Silindrite arv 3 3
Võimsus ISO 14396 24,3 kW 24.3 kW
Võimsus SAE J 1995 32,6 hj 32.6 hj
Pöörete arv 2600 min-1 2600 rpm
Fikseeritud pöörlemiskiirus (1) 2500 min-1 2500 rpm
Fikseeritud pöörlemiskiirus (2) 2600 min-1 2600 rpm
Elektriline sisseseade 12 V 12 V
Ajami liik hüdrostaatiline hüdrostaatiline
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 Tehnilised andmed
Vedav rull ees + taga ees + taga

Pidurid
Tööpidur hüdrostaatiline hüdrostaatiline
Seisupidur hüdromehhaanili-

ne
hüdromehhaanili-

ne

Juhtimine
Juhtimismehhanismi tüüp raamjuhtimine raamjuhtimine
Reguleerimisviis hüdrostaatiline hüdrostaatiline
Pöördenurk +/-32° +/-32°
Raami pöördenurk +/-10° +/-10°
Sisemine pöörderaadius 2450 mm 96,5 tolli
Käändmikjuhtimine / trajektoori nihu-
tamine

0 +/- 50 mm 0–2,0 tolli

Käivitussüsteem
Vibreeriv rull ees + taga ees + taga
Ajami liik hüdrostaatiline hüdrostaatiline
Sagedus (1) 63 Hz 3780 vpm
Sagedus (2) 67 Hz 4020 vpm
Amplituud 0,5 mm 0,02 tolli
Kesktõukejõud (1) 36 kN 8093 lbf
Kesktõukejõud (2) 41 kN 9217 lbf

Niisutusseade
Niisutusviis rõhk rõhk

Täitekogused
Kütus (diislikütus) u 35,0 l u 9,2 USA gallonit
Vesi u 205,0 l u 54,2 gallonit

1 Erivarustus

BW 120 AD-5
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 Tehnilised andmed
Juhisi
Jätame endale õiguse teha tehnilisi muudatusi.
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 Tehnilised andmed
Pilt 6 

BW 100 AC-5

Mõõ-
dud

A B C D K H2 K P O S L 

mm 1752 1072 523 700 1808 2568 254 2529 36 13 1000
(tolli) 69,0 42,2 20,6 27,6 71,2 101,1 10,0 99,6 1,4 0,5 39,4
BOMAG20 BW 100/120 AD-5/AC-5



 Tehnilised andmed
BW 100 AC-5

Mass
Töömass ROPS-i turvarauaga 
(CECE) 

2300 kg 5071 lbs

Rulli teljekoormus (CECE) 1150 kg 2535 lbs
Staatiline joonkoormus ees (CECE) 11,5 kg/cm 64 pli
Rataste teljekoormus (CECE) 1150 kg 2535 lbs
Rattakoormus (CECE) 288 kg 635 lbs
Max töömass 2800 kg 6173 lbs

Sõiduomadused
Sõidukiirus 0–10 km/h 0–6,2 mph
Töökiirus vibratsiooniga 0–10 km/h 0–6,2 mph
Maksimaalne tõusuvõime vibratsioo-
nita/vibratsiooniga (pinnasest sõltuv) 

40/30% 40/30%

Ajam
Mootori tootja Kubota Kubota
Tüüp D 1703 D 1703
Euroopa heitgaasitase (97/68/EL) Tase 3a Tase 3a
USA Keskkonnakaitse Agentuuri 
heitenorm, sh California standardid 
väljaspool teid kasutatavate liikur-
masinate diislimootoritele (CALI-
FORNIA NONROAD CI ENGINES)

TIER 4i TIER 4i

Jahutus Vesi Vesi
Silindrite arv 3 3
Võimsus ISO 14396 24,3 kW 24,3 kW
Võimsus SAE J 1995 32,6 hj 32,6 hj
Pöörete arv 2600 min-1 2600 rpm
Fikseeritud pöörlemiskiirus (1) 2500 min-1 2500 rpm
Fikseeritud pöörlemiskiirus (2) 2600 min-1 2600 rpm
Elektriline sisseseade 12 V 12 V
Ajami liik hüdrostaatiline hüdrostaatiline
Vedav rull ees ees
Vedavad rattad 4 4
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 Tehnilised andmed
Rehvid
Rehvi suurus 205/60-15 205/60-15

Pidurid
Tööpidur hüdrostaatiline hüdrostaatiline
Seisupidur hüdromehhaanili-

ne
hüdromehhaaniline

Juhtimine
Juhtimismehhanismi tüüp raamjuhtimine raamjuhtimine
Reguleerimisviis hüdrostaatiline hüdrostaatiline
Pöördenurk +/-32 ° +/-32 °
Raami pöördenurk +/-10 ° +/-10 °
Sisemine pöörderaadius 2550 mm 100,4 tolli
Käändmikjuhtimine / trajektoori nihu-
tamine 

0 +/- 50 mm 0 +/- 2,0 tolli

Käivitussüsteem
Vibreeriv rull ees ees
Ajami liik hüdrostaatiline hüdrostaatiline
Sagedus (1) 63 Hz 3780 vpm
Sagedus (2) 67 Hz 4020 vpm
Amplituud 0,5 mm 0,02 tolli
Kesktõukejõud (1) 30 kN 6744 lbf
Kesktõukejõud (2) 34 kN 7644 lbf

Niisutusseade
Niisutusviis rõhk rõhk

Täitekogused
Kütus (diislikütus) u 35,0 l u 9,2 USA gallonit
Vesi u 160,0 l u 42,3 USA gallonit
Emulsioon u 45,0 l u 11,9 USA gallonit

BW 100 AC-5
BOMAG22 BW 100/120 AD-5/AC-5



 Tehnilised andmed
Juhisi
Jätame endale õiguse teha tehnilisi muudatusi.
BOMAG 23BW 100/120 AD-5/AC-5



 Tehnilised andmed
Pilt 7 

BW 120 AC-5

Mõõ-
dud

A B C D K H2 K P O S L 

mm 1752 1272 523 700 1808 2568 254 2529 36 13 1200
(tolli) 69,0 50,1 20,6 27,6 71,2 101,1 10,0 99,6 1,4 0,5 47,2
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 Tehnilised andmed
BW 120 AC-5

Mass
Töömass ROPS-i turvarauaga 
(CECE) 

2450 kg 5401 lbs

Rulli teljekoormus (CECE) 1200 kg 2646 lbs
Staatiline joonkoormus ees (CECE) 10,0 kg/cm 56 pli
Rataste teljekoormus (CECE) 1250 kg 2756 lbs
Rattakoormus (CECE) 313 kg 690 lbs
Max töömass 2950 kg 6504 lbs

Sõiduomadused
Sõidukiirus 0–10 km/h 0–6,2 mph
Töökiirus vibratsiooniga 0–10 km/h 0–6,2 mph
Maksimaalne tõusuvõime vibratsioo-
nita/vibratsiooniga (pinnasest sõltuv) 

40/30% 40/30%

Ajam
Mootori tootja Kubota Kubota
Tüüp D 1703 D 1703
Euroopa heitgaasitase (97/68/EL) Tase 3a Tase 3a
USA Keskkonnakaitse Agentuuri 
heitenorm, sh California standardid 
väljaspool teid kasutatavate liikur-
masinate diislimootoritele (CALI-
FORNIA NONROAD CI ENGINES)

TIER 4i TIER 4i

Jahutus Vesi Vesi
Silindrite arv 3 3
Võimsus ISO 14396 24,3 kW 24,3 kW
Võimsus SAE J 1995 32,6 hj 32.6 hj
Pöörete arv 2600 min-1 2600 rpm
Fikseeritud pöörlemiskiirus (1) 2500 min-1 2500 rpm
Fikseeritud pöörlemiskiirus (2) 2600 min-1 2600 rpm
Elektriline sisseseade 12 V 12 V
Ajami liik hüdrostaatiline hüdrostaatiline
Vedav rull ees ees
Vedavad rattad 4 4
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 Tehnilised andmed
Rehvid
Rehvi suurus 9.5/65-15 9.5/65-15

Pidurid
Tööpidur hüdrostaatiline hüdrostaatiline
Seisupidur hüdromehhaanili-

ne
hüdromehhaanili-

ne

Juhtimine
Juhtimismehhanismi tüüp raamjuhtimine raamjuhtimine
Reguleerimisviis hüdrostaatiline hüdrostaatiline
Pöördenurk +/-32° +/-32°
Raami pöördenurk +/- 10° +/-10°
Sisemine pöörderaadius 2450 mm 96,5 tolli
Käändmikjuhtimine / trajektoori nihu-
tamine 

0 +/- 50 mm 0–2,0 tolli

Käivitussüsteem
Vibreeriv rull ees ees
Ajami liik hüdrostaatiline hüdrostaatiline
Sagedus (1) 63 Hz 3780 vpm
Sagedus (2) 67 Hz 4020 vpm

BW 120 AC-5
BOMAG26 BW 100/120 AD-5/AC-5



 Tehnilised andmed
Juhisi
Jätame endale õiguse teha tehnilisi muudatusi.

Amplituud 0,5 mm 0,02 tolli
Kesktõukejõud (1) 36 kN 8093 lbf
Kesktõukejõud (2) 41 kN 9217 lbf

Niisutusseade
Niisutusviis rõhk rõhk

Täitekogused
Kütus (diislikütus) u 35,0 l u 9,2 USA gallonit
Vesi u 160,0 l u 42,3 USA gallo-

nit
Emulsioon u 45,0 l u 11,9 USA gallo-

nit

BW 120 AC-5
BOMAG 27BW 100/120 AD-5/AC-5



 Tehnilised andmed
Alljärgnevad müra ja vibratsiooniga seotud andmed on välja arvutatud

– EÜ masinate direktiivi redaktsiooni 2006/42/EÜ,

– müradirektiivi 2000/14/EÜ, mürakaitsedirektiivi 2003/10/EÜ ja

– vibratsioonikaitsedirektiivis 2002/44/EÜ

võttes arvesse seadme tavapärast kasutust ja ühtlustatud standardeid.

Tööstuslikul kasutamisel võivad väärtused olenevalt töötingimustest 
siintoodutest erineda.

Andmed müra kohta

Helirõhu tase juhi kohal:

BW 100 AD-5: LpA = 84 dB(A), välja selgitatud normide ISO 11204 ja EN 500 
alusel.

BW 120 AD-5: LpA = 83 dB(A), välja selgitatud normide ISO 11204 ja EN 500 
alusel.

BW 100 AC-5: LpA = 83 dB(A), välja selgitatud normide ISO 11204 ja EN 500 
alusel.

BW 120 AC-5: LpA = 83 dB(A), välja selgitatud normide ISO 11204 ja EN 500 
alusel.

Garanteeritud helivõimsustase:

BW 100 AD-5: LWA = 103 dB(A), välja selgitatud normide ISO 3744 ja EN 500 
alusel;

BW 120 AD-5: LWA = 104 dB(A), välja selgitatud normide ISO 3744 ja EN 500 
alusel;

BW 100 AC-5: LWA = 103 dB(A), välja selgitatud normide ISO 3744 ja EN 500 
alusel;

BW 120 AC-5: LWA = 103 dB(A), välja selgitatud normide ISO 3744 ja EN 500 
alusel;

Oht!

Enne masina kasutamist võtke kasutusele isiklikud mürakaitsevahendid 
(kõrvaklapid).
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Andmed vibratsiooni kohta

Üldvibratsioon (juhiiste)

Kaalutud kiirenduse efektiivväärtus, välja selgitatud normi ISO 7096 alusel, on 
≤ 0,5 m/s2.

Kämbla-käsivarre vibratsiooniväärtused

Kaalutud kiirenduse efektiivväärtus, välja selgitatud normi EN 500/ISO 5349 
alusel, on ≤ 2,5 m/s2.
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Üldine

See BOMAG-i masin on ehitatud vastavalt tehnika viimasele arengule 
ning kehtivatele eeskirjadele ja ettekirjutustele. Sellest hoolimata võib 
masin kujutada ohtu inimestele ja esemetele, kui:

l seda ei kasutata sihipäraselt,

l sellega ei tööta väljaõppinud personal,

l seda muudetakse või ehitatakse valesti ümber,

l ei järgita ohutusnõudeid.

Seetõttu peavad kõik, kes tegelevad masina käitamise, hoolduse ja re-
mondiga, lugema läbi ohutuseeskirjad ja neid järgima. Vajadusel tuleb 
seadet käitavale ettevõttele seda allkirjaga kinnitada.

Lisaks eelnevalt kehtivad loomulikult:

l asjaomased õnnetuste vältimise eeskirjad,

l üldtunnustatud ohutustehnilised ja maanteeliiklust puudutavad reeglid,

l asjaomases riigis kehtivad ohutuseeskirjad. Kasutaja on kohustatud neid 
tundma ja järgima. See puudutab ka kohalikke eeskirju ja eeskirju erinevate 
tööde kohta. Kui selles juhendis toodud soovitused erinevad teie riigis keh-
tivatest reeglitest, tuleb järgida kohalikke kehtivaid ohutuseeskirju.

Sihipärane kasutamine
Masinat tohib kasutada ainult järgmisel eesmärgil:

l bituumenit sisaldava materjali, nt teekatete, tihendamiseks;

l maaparanduses või teede ehituses väiksemate kuni keskmise raskusega ti-
hendustööde tegemiseks.

Mittesihipärane kasutamine
Masina mittesihipärane kasutamine võib olla ohtlik.

Iga ohu eest, mille põhjustas masina mittesihipärane kasutamine, vastutab 
masina kasutaja või juhtija, mitte tootja.

Näited mittesihipärane kasutuse kohta:
l vibratsiooniga töötamine kõval betoonil, tahkestatud bituumenkattel või tu-
gevalt külmunud pinnasel;
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l rullide puhastamine või düüside vahetamine sõidu ajal;
l sõitmine mitte kandevõimelistel pindadel;
l sõitmine mittehaakuvatel pindadel (nt jääl või lumel);
l sõitmine liiga väiksel kontaktpinnal (ümbermineku oht);
l liiga kõrgete servade ületamine (nt äärekivid, teeservad, kraavid, löökau-
gud);
l masina volituseta kasutamine liikluses;
l masina kasutamine vedukina.

Inimeste, v.a masinajuhi transportimine on keelatud.

Masina käivitamine ja kasutamine plahvatusohtlikus keskkonnas või maa all 
on keelatud.

Muud ohud ja riskid
Hoolikale töötamisele ning normide ja eeskirjade järgimisele vaatamata ei saa 
välistada, et masina käitamisega kaasneb veel muidki ohte.

Nii masin kui ka kõik muud süsteemi osad vastavad praegu kehtivatele ohu-
tuseeskirjadele. Sellele vaatamata ei saa ka masina sihipärase kasutamise ja 
kõigi antud juhiste järgimise korral välistada muid riske.

Ka masina kitsamast ohualast väljaspool ei ole muu riski esinemine välistatud. 
Sel alal viibivad isikud peavad masinale pöörama kõrgendatud tähelepanu, et 
võimaliku tõrke, vahejuhtumi, rikke vmt ilmnemisel koheselt reageerida.

Kõiki masina tööalas viibivaid isikuid tuleb neist masina kasutamisega kaas-
nevatest ohtudest teavitada.

Korrapärane ohutuskontroll
Laske masina kasutus- ja töötingimusi asjatundjatel (vajalike teadmistega isi-
kutel) kontrollida vajaduse järgi, kuid vähemalt kord aastas.

Kes tohib masinat käsitseda?
Masinaga tohivad sõita ja töötada ainult väljaõppinud, vastavad juhised saa-
nud ja volitatud üle 18 aasta vanused isikud. Kogu kasutamisega seotud vas-
tutus peab olema selgelt määratletud ja sellest tuleb kinni pidada.

Masinaga ei tohi töötada, seda hooldada ega remontida isikud, kes on alkoho-
lijoobes või ravimite või narkootikumide mõju all.
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Tehnohooldus ja remont nõuavad eriteadmisi ning sellega tohivad tegeleda ai-
nult väljaõppinud spetsialistid.

Masina ümberehitamine ja muutmine
Masina omavoliline muutmine on turvalisuse kaalutlustel keelatud.

Originaalosad ja tarvikud on loodud spetsiaalselt masina jaoks. 

Juhime teie tähelepanu eriti asjaolule, et me ei ole andnud luba selliste osade 
ja erivarustuse kasutamiseks, mis ei ole meie tarnitud. 

Nende toodete paigaldamine ja/või kasutamine võib vähendada aktiivset ja/
või passiivset sõiduohutust. 

Tootja ei vastuta kahju eest, mis tekib mitteoriginaalosade või -erivarustuse 
kasutamise tõttu.

Kahjustatud või puudulikud turvaseadmed ja turvaseadmete 
valesti kasutamine
Masinad, mis ei ole töötamiseks ja liiklemiseks ohutud, tuleb koheselt kasutu-
sest kõrvaldada ja need võib uuesti kasutusele võtta alles pärast nõuetele vas-
tavaks remontimist.

Turvaseadmeid ja ohutuslüliteid ei tohi eemaldada või nende funktsioneeri-
mist takistada.

Kasutus- ja hooldusjuhendi ohutusjuhised

Oht!

Sellisel viisil tähistatud kohad osutavad inimeste võimalikule ohustami-
sele.

Tähelepanu!

Sellisel viisil tähistatud kohad osutavad masina või masina osade või-
malikule kahjustamisele.

Juhisi
Sellisel viisil tähistatud kohad annavad tehnilist teavet masina optimaalse ja 
ökonoomse kasutamise kohta.
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Keskkond

Sellisel viisil tähistatud kohad osutavad tegevusele, mis on vajalik käi-
tus- ja abiainete ning vahetavate osade turvaliseks ja keskkonnasäästli-
kuks jäätmekäitlusse suunamiseks.

Järgige keskkonnakaitse eeskirju.

Masina peale- ja mahalaadimine, transportimine

Rambiga laadimine

Kasutage ainult kandevõimelisi ja stabiilseid laadimisrampe. Rambi kalle peab 
olema väiksem kui masina tõusuvõime.

Laadimisrambid peavad olema rasva-, õli-, lume- ja jäävabad.

Enne masina laadimist ja transportimist tühjendage alati täpsusjaotur1.

Laadimiseks ja transportimiseks seadke küljele väljalükatud täpsusjaotur alati 
keskasendisse.

Veenduge, et inimesed ei satuks masina ümbermineku või libisema hakkami-
se tõttu ohtu.

Ärge viibige juhendamise ja masina laadimise ajal masina sõidualas.

Pärast masina sõitmist transpordivahendile fikseerige liigend fiksaatoriga.

Kraanaga laadimine

Koormat tohib kinnitada ja tõsta ainult asjatundja (vajalike teadmistega isik).

Enne masina laadimist ja transportimist tühjendage alati täpsusjaotur.

Laadimiseks ja transportimiseks seadke küljele väljalükatud täpsusjaotur alati 
keskasendisse.

Paigaldage liigendile fiksaator.

Masina laadimisel kasutage selle kinnituskohtades alati sobilikke kinnitusva-
hendeid.

Iga kord enne ülestõstmist kontrollige, et tõstepunktid ja kinnitused ei oleks 
kahjustunud. Ärge kasutage kahjustunud või piiratud töökorras tõstepunkte.

Tõstke masinat ainult selleks sobilike seadeldistega. Kasutage ainult ohutuid 
ja piisava kandevõimega tõstemehhanisme. Tõstemehhanismi minimaalne 
kandejõud: vt maksimaalset töömassi peatükist „Tehnilised andmed”.

1 Erivarustus
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Ärge kunagi tõstke või laske masinat alla äkiliste liigutustega.

Tõmmata tuleb alati vertikaalselt.

Masin ei tohi tõstmisel siia-sinna kõikuda.

Ärge minge rippuva koorma alt läbi ega viibige selle all.

Koorma kinnitamine

Masina transpordiks kinnitamisel kasutage selle kinnituskohtades alati sobilik-
ke kinnitusvahendeid.

Iga kord enne kinnitamist kontrollige, et kinnituspunktid ei oleks kahjustunud. 
Ärge kasutage kahjustunud või piiratud töökorras kinnituspunkte.

Paigaldage transpordiks liigendile alati fiksaator.

Kinnitage masin transpordiks nii, et see ei saaks hakata veerema või libisema 
ega ümber minna.

Täpsusjaotur peab vabalt rippuma, seda ei tohi toetada ja see ei tohi mingil vii-
sil transportsõidukit puudutada.

Ärge kunagi kinnitage kette täpsusjaoturi külge.

Pärast transporti

Võtke masin kasutusele ainult ülestõstetud ja ettenähtud pingutusmomendiga 
kinnitatud kaitsekonstruktsiooniga Klapp-ROPS1.

Pärast transporti tuleb liigendi fiksaator jälle eemaldada ja hoidikusse kinnita-
da.

Masina pukseerimine
Kindlustage masin enne sõidupiduri vabastamist asjakohaste võtetega veere-
mise vastu (nt metallist tõkiskingad, mille olemasolu tagab kasutaja).

Kasutage alati pukseerimisvarrast (olemasolu tagab kasutaja).

Piduriteta haakemassi pukseerimiseks kasutage piisava tõmbe- ja pidurdus-
jõuga vedukit.

Masinat ei saa juhtida.

Ärge puudutage kuumi masinaosi.

Pukseerige masinat vaid vabastatud seisupiduri ja lühises oleva sõidupumba-
ga.

1 Erivarustus
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Pukseerimiskiirus on 1 km/h, max pukseerimismaa on vaid vahetust ohutsoo-
nist välja, kuna lubamatu soojuseteke ja vähene määrimine võib sõidupumba 
lõhkuda.

Ärge pukseerige masinat kinnitatud täpsusjaoturiga 1 tagasisuunas.

Pärast pukseerimist kindlustage masin enne pukseerimisvarda vabastamist 
asjakohaste võtetega veeremise vastu (nt metallist tõkiskingadega).

Enne masina kasutuselevõtmist (nt pärast remonttööde lõppu) tuleb hüdro-
ringlus täita ja õhutada.

Turvaraua (ROPS) kontrollimine
Masina raam ei tohi ROPS-i kinnituse ümbruses olla deformeerunud, kõver 
ega pragunenud.

ROPS ei tohi olla roostes ega defektne, sellel ei tohi olla väikseid pragusid ega 
lahtisi murdekohti.

Masina mass ei tohi kunagi ületada ROPS-i kontrollmassi.

Kui masin sõidab, ei tohi ROPS logiseda. See näitab, et ROPS ei ole korrali-
kult kinnitatud. Kõik keermeühendused peavad vastama ettenähtud para-
meetritele ja olema korralikult kinni keeratud (arvestage pingutusmomente). 
Poldid ja mutrid ei tohi olla vigastatud, kõverad ega deformeerunud.

Ilma tootja nõusolekuta ei tohi külge keevitada ega kruvida täiendavaid osi ega 
puurida täiendavaid auke, sest see vähendab stabiilsust.

Seega ei tohi kahjustatud ROPS-i ka sirgeks rihtida ega remontida. 

Vahetage vigane ROPS alati tootjaga nõu pidades uue originaalvaruosa vastu 
välja.

Masina käivitamine

Enne käivitamist

Kasutada tohib ainult selliseid masinaid, mis on regulaarselt läbinud tehno-
hoolduse.

Tutvuge masina varustuse, juht- ja kontrollelementide, töö ja tööpiirkonnaga.

Kasutage kaitsevarustust (kaitsekiiver, turvajalatsid jms). Kasutage kõrva-
klappe.

1 Erivarustus
BOMAG 37BW 100/120 AD-5/AC-5



 Ohutusjuhised.
Enne masinasse sisenemist kontrollige, kas:

l masina kõrval või all on isikuid või takistusi;

l masin on õlisest ja kergestisüttivast materjalist puhas;

l kõik käepidemed, astmed ja platvormid on puhtad rasvast, õlidest, kütusest, 
mustusest, lumest ja jääst;

l kapott on suletud ja lukustatud.

Kasutage masinasse sisenemiseks treppe ja käepidemeid.

Enne käivitamist kontrollige, kas:

l masinal on silmatorkavaid puudusi;

l kõik kaitseseadeldised on kindlalt paigas;

l rool, pidurid, juhtelemendid, valgustus ja signaal on töökorras;

l iste on õigesti reguleeritud;

l peeglid (kui need on olemas) on puhtad ja õigesti reguleeritud.

Ärge käivitage defektsete näidikute, märgutulede või juhtseadmetega masi-
nat.

Ärge võtke kaasa lahtiseid esemeid ega kinnitage neid masina külge.

Turvarauaga masinatel pange alati turvavöö peale!

Käivitamine

Masinat tohib käivitada ja kasutada ainult juhiistmel olles.

Käivitamiseks seadke kõik juhthoovad nullasendisse.

Ärge kasutage käivitamiseks abivahendeid, nagu käivitusabi aerosool või ee-
ter.

Pärast käivitamist kontrollige kõiki näidikuid.

Krokodillidega käivitamine

Ühendage pluss plussi ja miinus miinusega (massikaabel). Massikaabel ühen-
dage alati järgi viimasena ja lahti esimesena! Vale ühendamise korral on taga-
järjeks elektriseadme tõsised kahjustused.

Ärge kunagi käivitage mootorit starteri elektriühenduste lühistamisega, sest 
masin võib kohe liikuma hakata.
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Masina käivitamine ja käitamine suletud ruumides ja kaevandustes

Heitgaasid on eluohtlikud! Masina käivitamisel ja käitamisel suletud ruumides 
ja kaevandustes kandke hoolt piisava õhu juurdevoolu eest!

Masinaga sõitmine

Inimesed ohualas

Iga kord enne töö alustamist (ka pärast töö katkestust) kontrollige eriti tagur-
pidi sõites, et ohualas ei oleks inimesi/takistusi.

Vajaduse korral andke signaali. Katkestage töö kohe, kui inimesed ei lahku 
ohualast hoiatusest hoolimata.

Kui mootor töötab, ei tohi siseneda masina pöördealasse ega seal viibida.

Sõitmine

Masinaga võib sõita vaid siis, kui turvavöö on kinnitatud.

Ärge sõitke mittekandvatel pindadel.

Ärge sõitke jääl ja lumel.

Hädaolukorras ja ohu korral vajutage kohe avariilülitit. Ärge kasutage avariilü-
litit tööpidurina.

Jätkake tööd alles siis, kui avariilüliti kasutamise põhjustanud oht on kõrvalda-
tud.

Kui masin on puudutanud kõrgepingevoolu all olevaid juhtmeid:

l ärge lahkuge juhikabiinist;

l hoiatage väljas olevaid inimesi, et nad ei tuleks lähemale ega puudutaks 
masinat;

l võimaluse korral sõitke masin ohualast välja;

l laske vool välja lülitada.

Masinat tohib juhtida ainult juhiistmelt.

Ärge kunagi reguleerige juhiistet sõidu ajal.

Ärge ronige sõidu ajal masinale ega masinalt maha.

Vahetage sõidusuunda ainult siis, kui masin seisab.

Ärge kasutage masinat inimeste transportimiseks.
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Kui kuulete ebatavalisi helisid või märkate suitsu, tuleb masin peatada, põhjus 
kindlaks teha ja viga kõrvaldada lasta.

Hoidke alati piisavat distantsi kaevandi servade ja nõlvade suhtes ning vältige 
igasugust tööviisi, mis seab ohtu masina stabiilse asendi.

Maa-alustest läbikäikudest, sildadest, tunnelitest, elektri õhuliinidest jne möö-
dudes tuleb alati hoida küllaldast distantsi.

Sõitmine tõusudel ja langustel

Ärge kunagi püüdke üles sõita tõusudest, mis ületavad masina maksimaalse 
tõusuvõime.

Sõitke nõlvadel ettevaatlikult ning alati otsesuunas üles või alla. Enne tõusust 
ülessõitmist lülitage sisse madal käik.

Niiske ja kobe aluspind vähendab oluliselt masina haakumist pinnasega tõu-
sudel ja kallakutel. Suurenenud Õnnetuse oht

Kaldenurk

Pilt 8 

Kaldenurk on välja mõõdetud tasasel kõval pinnal seisval masinal ilma pöör-
denurga ja vibratsioonita.

Masina maksimaalset lubatud kallet võib vähendada ka mootori kaldasendis 
töötamise võime.

Etteantud kaldenurka (Pilt 8) ei tohi ületada.

Max.
36 %
20 °

880191
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Lahtise aluspõhja, kiirenduse/aeglustuse, sisselülitatud vibratsiooni, rooli lii-
gutamise või paigaldatud lisaseadmete korral võib kaldenurk oluliselt vähene-
da.

Seetõttu tuleb tingimata vältida sõitmist kallaku suunas risti, sest sellega kaas-
neks oluline ümbermineku oht ning surmaga lõppev vigastusoht.

Seetõttu tuleb kallakutel sõita alati otse üles või alla.

Valtsidel, mille rullilaius on 1 m või vähem, on servade (nt äärekivide, teeser-
vade, kraavide, löökaukude) ületamisel suurem oht ümber minna.

Käitumine liikluses

Kohandage kiirust töötingimustega. Ärge tehke suurte kiiruste korral järske 
juhtimisliigutusi, ümbermineku oht.

Andke koormaga transpordiveokitele sõidueesõigus.

Halva nähtavuse korral lülitage sisse tuled.

Hoidke servadest ja nõlvadest eemale.

Ärge kasutage küljele väljalükatud täpsusjaoturiga1 masinat avalikus liikluses 
sõitmiseks.

Vibratsiooni mõju kontrollimine

Vibratsiooniga tihendustöödel tuleb kontrollida mõju lähedalasuvatele hoone-
tele ning maa-alustele kommunikatsioonidele (gaasi-, vee-, kanalisatsioonito-
rud ning elektrijuhtmed). Vajaduse korral tuleb vibratsiooniga tihendustööd 
peatada.

Ärge töötage vibratsiooniga kõval betoonil, tahkestunud bituumenkattel ega 
tugevalt külmunud pinnasel. Laagrite kahjustamise oht.

Masina parkimine
Parkige masin võimalikult horisontaalsele tasasele kindlale pinnale.

Enne masina juurest lahkumist tehke järgmist:

l Viige gaasikang aeglaselt nullasendisse ja lukustage seisupiduri asendis-
se. Seisupidur läheb peale.

l Seisake mootor ja tõmmake süütevõti välja.

Märgistage silmatorkavalt masin, mis võib kellelegi ette jääda.

1 Erivarustus
BOMAG 41BW 100/120 AD-5/AC-5



 Ohutusjuhised.
Langustel või tõusudel parkimine

Kindlustage masin sobivate ohutusseadeldiste (nt käitaja poolt masina varus-
tuse hulka tagatud metallist tõkiskingade) abil soovimatu veeremise vastu.

Tankimine
Ärge hingake sisse kütuse auru.

Tankige ainult siis, kui mootor on seisatud.

Kasutage alati tõsteseadmeid või -platvorme.

Ärge tankige suletud ruumides.

Ärge kasutage lahtist tuld, ärge suitsetage.

Jälgige tankimist pidevalt.

Ärge loksutage kütust maha. Koguge väljavoolav kütus kokku ja ärge laske sel 
pinnasesse imbuda.

Pühkige mahaloksunud kütus ära. Vältige mustuse ja vee sattumist kütuses-
se.

Lekkivad kütusepaagid võivad põhjustada plahvatuse. Jälgige, et kütusepaagi 
kaas oleks tihedalt kinni ning vahetage see vajadusel koheselt välja.

Tuleohutusmeetmed

Tutvuge tulekustutite asukohta ja kasutamisega. Järgige tulekahjust teatami-
se korda ja tule kustutamise võimalusi.

Täpsusjaotur1

Täpsusjaoturi külge- ja mahamonteerimine

Ärge kunagi astuge täpsusjaoturi külge- ja mahamonteerimisel masina ja jao-
turi vahele, kui mootor töötab.

Jaoturi külge- ja mahamonteerimiseks paigutage masin ohutult tasasele ja 
kindlale pinnale ja seisake mootor.

Monteerige täpsusjaotur ainult täitmata olekus külge ja maha.

Enne poldi väljatõmbamist veenduge, et täpsusjaotur on kindlalt tõstemehha-
nismi külge kinnitatud.

Koormat tohib kinnitada ja tõsta ainult asjatundja (vajalike teadmistega isik).

1 Erivarustus
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Täpsusjaoturi tõstmisel kasutage selle kinnituskohtades alati sobilikke kinni-
tusvahendeid.

Kontrollige enne igat ülestõstmist, et tõstepunktid ei oleks kahjustunud. Ärge 
kasutage kahjustunud või piiratud töökorras tõstepunkte.

Tõstke täpsusjaoturit vaid selleks ettenähtud tõstemehhanismiga. Kasutage 
ainult ohutuid ja piisava kandevõimega tõstemehhanisme.

Tõmmata tuleb alati vertikaalselt.

Täpsusjaotur ei tohi tõstmisel siia-sinna kõikuda.

Ärge minge rippuva koorma alt läbi ega viibige selle all.

Paigutage täpsusjaotur alati tasasele kindlale pinnale.

Täpsusjaoturi täitmine/tühjendamine

Ärge kallake täpsusjaoturisse kunagi rohkem kui 200 l killustikku, sest see viib 
lubatud kogukaalu ületamiseni.

Ärge kunagi minge töötava jaotusvõlli tööpiirkonda.

Tühjendage mahutit ainult seisva mootoriga.

Täpsusjaoturi kasutamine

Külgteisaldamisel fikseerige täpsusjaotur alati kindlalt lukustatud asendisse.

Töö lõpetamine jaotusrežiimis

Kõiki täpsusjaoturiga seotud töid tohib teha ainult seisatud mootoriga.

Pärast töö lõpetamist jaotusrežiimis tühjendage alati täpsusjaotur ja puhasta-
ge jaoturpruss.

Hooldustööd
Pidage kinni kasutus- ja hooldusjuhendis ettenähtud hooldustöödest, sh osa-
de vahetamise intervallidest.

Hooldustöid tohivad teha ainult kvalifitseeritud ja selleks volitatud isikud.

Ärge puudutage kuumi masinaosi.

Kui teete hooldus- ja montaažitööd endast kõrgemal, tuleb ronimiseks kasuta-
da selleks ettenähtud või muid ohutuid abivahendeid ja tööplatvorme. Ärge ka-
sutage ronimiseks masina osi.

Hoidke kõrvalised isikud masinast eemal.
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Ärge kunagi tehke hooldustöid, kui masin liigub või mootor töötab.

Parkige masin võimalikult horisontaalsele tasasele kindlale pinnale.

Tõmmake võti süütelukust välja.

Kinnitage liigend liigendifiksaatoriga.

Tööd hüdrovoolikutega

Enne hüdrovoolikutega töötamist tuleb need surve alt vabastada. Kui väljalas-
tav hüdroõli on surve all, võib see nahka söövitada ja põhjustada raskeid vi-
gastusi. Hüdroõlist tekkinud vigastuste korral pöörduge kohe arsti poole, sest 
muidu võib tekkida raske infektsioon.

Ärge astuge hüdrosüsteemi häälestustööde ajal rullide või rataste ette ega ta-
ha.

Ärge reguleerige ülerõhuklappe.

Töötemperatuuril hüdroõli välja lastes on põletusoht.

Koguge väljavoolav hüdroõli kokku ja toimetage keskkonnasäästlikult jäätme-
käitlusesse.

Koguge biohüdroõli alati eraldi kokku ja suunake see jäätmekäitlusse eraldi.

Kui hüdroõli on välja lastud, ei tohi mootorit mingil juhul käivitada.

Pärast kõigi tööde lõppu (endiselt survevaba seadmega) kontrollige kõiki 
ühenduskohti ja keermesühendusi, et need ei lekiks.

Hüdrovoolikute vahetamine

Hüdrovoolikuid tuleb regulaarselt visuaalselt kontrollida.

Hüdrovoolikute kohene väljavahetamine on äärmiselt vajalik järgmistel juhtu-
del:

l kui väliskiht on nii katki, et sisemine kiht paistab (nt kulunud kohad, lõiked, 
praod);

l kui väliskiht on pragunenud (praod vooliku materjalis);

l kui voolik on survevabas või survestatud olekus deformeerunud, s.t ei vasta 
oma algsele kujule;

l painutamisest tingitud deformatsioonide korral (nt muljumiskohad, murdu-
miskohad, kihtide eraldumine, mullide teke);

l kui esineb lekkeid;

l kui need ei ole nõuetekohaselt paigaldatud;
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l kui hüdrovoolik liigub armatuurist välja;

l kui armatuur on nii roostes, et see vähendab armatuuri toimimist ja tuge-
vust;

l kui armatuur on nii kahjustunud või deformeerunud, et see vähendab arma-
tuuri toimimist ja tugevust või voolikute ning armatuuri vahelist ühendust.

Ärge vahetage voolikuid omavahel.

Ainult BOMAGi originaalvaruosadesse kuuluvate hüdrovoolikute kasutamine 
tagab, et kasutate õiges kohas õiget tüüpi voolikut (õige surveaste).

Mootoritööd

Enne kapoti avamist jätke mootor seisma.

Mootoriõli väljalaskmisega töötemperatuuril kaasneb põletusoht.

Pühkige ülevoolav õli ära, koguge väljavoolav õli kokku ja toimetage keskkon-
nasäästlikult jäätmekäitlusesse.

Hoidke kasutatud filtreid ja muid õliga määrdunud materjale eraldi tähistatud 
mahutis ning toimetage need keskkonnasäästlikult jäätmekäitlusse.

Ärge jätke mootoriruumi tööriistu ega muid esemeid, mis võivad mootorit kah-
justada.

Vahetage ja kontrollige jahutusvedelikku ainult siis, kui mootor on külm.

Koguge jahutusvedelik kokku ja toimetage keskkonnasäästlikult jäätmekäit-
lusse.

Elektritööd

Enne tööde alustamist elektrisüsteemi osadega eemaldage aku ja katke iso-
leeriva materjaliga.

Ärge paigaldage suurema ampriarvuga kaitset ega sillake kaitsmeid. Tuleoht

Akutööd

Akuga töötades on keelatud suitsetamine ja lahtine tuli.

Vältige happe sattumist nahale või riietele. Happevigastuste korral loputage 
viga saanud kohta puhta veega ja pöörduge arsti poole.

Metallist esemed (nt tööriistad, sõrmused, kellarihmad) ei tohi sattuda kontakti 
aku poolustega. Lühise- ja põletusoht.

Hooldusvabade akude laadimisel tuleb korgid eemaldada, et vältida plahva-
tusohtlike gaaside kogunemist.
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Kui annate stardiabi reservakuga, järgige eeskirju.

Enne laadimisklemmide eemaldamist katkestage alati laadimisvool.

Tagage hea ventilatsioon, eriti siis, kui akusid laetakse suletud ruumis.

Toimetage kasutatud akud nõuetekohaselt jäätmekäitlusse.

Kütusesüsteemiga seotud tööd

Ärge hingake sisse kütuseaure.

Ärge kasutage lahtist tuld, ärge suitsetage, ärge loksutage kütust maha.

Koguge väljavoolav kütus kokku, ärge laske sel pinnasesse imbuda ja toime-
tage see keskkonnasäästlikult jäätmekäitlusse.

Tööd rataste ja rehvidega

Rehvi plahvatusega lõhkemine ning rehvi- ja veljeosad võivad põhjustada tõ-
siseid või surmavaid vigastusi.

Rehvitöid tohivad teha vaid vastava kogemuse ja varustusega isikud. Laske 
rehvitöid teha kvalifitseeritud töötajatega autoremonditöökojas.

Jälgige alati õiget rehvirõhku ning ärge ületage ettenähtud maksimaalset rõh-
ku.

Kontrollige rehve ja rattaid iga päev, et rõhk ei oleks liiga väike, neil poleks sis-
selõikeid või muhke, veljed ei oleks kahjustatud ning rattal oleksid kõik poldid 
ja mutrid alles. Ärge sõitke kahjustatud rehvide ega ratastega.

Rehvide kaitseemulsioone tohib segada ainult veest ja kaitsevahendi kont-
sentraadist ning järgides kaitsevahendi tootja juhiseid. Järgige keskkonnakait-
se-eeskirju.

Puhastustööd

Ärge kunagi tehke kunagi puhastustöid, kui mootor töötab.

Ärge kunagi kasutage puhastamiseks bensiini ega muid kergsüttivaid aineid.

Aurupuhastiga puhastamisel ärge suunake juga elektrilistele osadele ega iso-
latsioonimaterjalile, vajaduse korral katke need eelnevalt kinni.

l Ärge suunake veejuga väljalasketorusse ega õhufiltrisse.

Pärast hooldustöid

Pärast hooldustöid paigaldage kõik kaitseseadmed tagasi.
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Remont
Kui masin on rikkis, tuleb rooli külge riputada hoiatussilt.

Remonditöid tohivad teha ainult vastava volitusega kvalifitseeritud isikud. Sel-
leks tuleb kasutada meie remondijuhist.

Heitgaasid on eluohtlikud! Kui masin käivitatakse suletud ruumis, tuleb hoolit-
seda õhu küllaldase juurdevoolu eest!

Kui masina juures tehakse keevitustöid, tuleb aku lahti ühendada.

Masinal olevad info- ja turvakleebised / sildid
Kleebised/sildid peavad olema täielikult (vt ET-kataloogi) loetavad ning neid 
tuleb alati järgida.

Katkised ja loetamatud kleebised/sildid tuleb välja vahetada.
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Pilt 9 

1 Viit – vähese väävlisisaldusega kütus

2 Viit – mootoriõli väljalase

3 Viit – tõstepunkt

4 Hoiatussilt – ümbermineku oht1

5 Viit – tagatud müratase

BW 100 AD-5 / BW 120 AD-5 sildid

1 ainult BW 100 AD-5
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6 Kasutusjuhend – pöörlemiskiiruse reguleerimise hoova kasutamine

7 Keelusilt – survepuhastus

8 Viit – kinnituspunkt

9 Hoiatussilt – muljumisoht

10 Viit – hüdroõli

11 Viit - hüdroõli väljalase
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Pilt 10 

1 Viit – vähese väävlisisaldusega kütus

2 Viit – mootoriõli väljalase

3 Kasutusjuhend – piduri kasutamine

4 Viit – tõstepunkt

5 Hoiatussilt – ümbermineku oht1

BW 100 AC-5 / BW 120 AC-5 sildid

1 ainult BW 100 AC-5
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6 Viit – tagatud müratase

7 Kasutusjuhend – pöörlemiskiiruse reguleerimise hoova kasutamine

8 Viit – rehviniisutuse jalglüliti

9 Keelusilt – survepuhastus

10 Viit – kinnituspunkt

11 Viit – emulsioon

12 Hoiatussilt – muljumisoht

13 Viit – hüdroõli

14 Viit - hüdroõli väljalase
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Pilt 11 

Kaitsekonstruktsiooni Klapp-ROPS 
andmesilt1

Pilt 12 

Klapp-ROPS1 hoiatussilt

Pilt 13 

Turvavöö kinnitamise käskluse silt2

Pilt 14 

Aku pealüliti tähis3

1 Erivarustus
2 Erivarustus
3 Erivarustus

S_0005

S_0019
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Pilt 15 

Elektroonilise kasutustõkise tähis1

Pilt 16 

Asfaldisegu temperatuuri hoiatussilt2
 

1 Erivarustus
2 Erivarustus

S_0029

1.

2.

3.

4. START

1 2 3 4 5 6 #
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BW 100/120 AD-5/AC-5
4 Näidikud ja juhtseadised
BOMAG 55



 Näidikud ja juhtseadised
Pilt 17 
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 Näidikud ja juhtseadised
1 Töötulede pöördlüliti

2 Tulede pöördlüliti1

3 Ohutulede pöördlüliti1

4 Vilkuri pöördlüliti1

5 Vibratsiooni eelvaliku pöördlüliti

6 Vibratsiooni pöördlüliti, rulli eelvalik2

7 Surveniisutuse intervalli lüliti

8 Suunatulede pöördlüliti1

9 Avariilüliti

10 Istmesoojenduse pöördlüliti1

11 Gaasikangi puutelüliti hõivatuse eelvaliku pöördlüliti 1

12 Ökonomaiser1

13 Armatuurlaud

14 Süütelüliti

15 12 V pistikupesa

16 Gaasikang

17 Kahesuunaline gaasikang1

18 Pöörlemiskiiruse reguleerimise hoob

1 Erivarustus
2 AC-masinatel puudub
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4.1 Üldised juhised

Kui teil puudub varasem kokkupuude 
selle masina näidikute ja juhtseadis-
tega, lugege see peatükk tähelepa-
nelikult läbi, enne kui hakkate 
masinat käsitsema. Selles peatükis 
kirjeldatakse põhjalikult kõiki funkt-
sioone.

Peatükis „Käsitsemine” on üksikud 
käsitsemisetapid vaid lühidalt nime-
tatud.

4.2 Kuvari näitude ja 
käitamisetappide 
kirjeldus

Pilt 18 

Nr. 1 = Töötulede pöördlüliti

Vasakpoolne 
asend = Töötuled on väl-

jalülitatud

Parempoolne 
asend = Töötuled on sis-

selülitatud (süü-
telüliti on asendis 
I)

Pilt 19 

Nr. 2 = Tulede pöördlüliti1

880172

880173
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Vasakpoolne 
asend = Tuled on väljalüli-

tatud

Keskmine asend = Gabariidituled on 
sisselülitatud 
(süütelüliti on 
asendis I)

Parempoolne 
asend = Sõidutuled on 

sisselülitatud 
(süütelüliti on 
asendis I)

Pilt 20 

Nr. 3 = Ohutulede pöördlüliti1

Vasakpoolne 
asend = Ohutuled on väl-

jalülitatud

Parempoolne 
asend = Ohutuled on sis-

selülitatud
Kõik suunatuled, 
lüliti hoiatustuli ja 
armatuurlaual 
olev suunatulede 

märgutuli vilgu-
vad.

Pilt 21 

Nr. 4 = Vilkuri pöördlüliti2

Vasakpoolne 
asend = Vilkur on väljalüli-

tatud

Parempoolne 
asend = Vilkur on sisselü-

litatud

Pilt 22 

Nr. 5 = Vibratsiooni eelvaliku 
pöördlüliti

Vasakpoolne 
asend = Vibratsioon lülita-

takse sõidu ajal 
1 Erivarustus
1 Erivarustus

880177

2 Erivarustus

880179

880178
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sisse gaasikangil 
olevast vibrat-
siooninupust.

Keskmine asend = Vibratsioon on 
väljas

Parempoolne 
asend = Vibratsioon lülita-

takse automaat-
selt sisse või välja 
teatud sõidukiiru-
sest kiiremini või 
aeglasemalt sõi-
tes.
Vibratsioon lüli-
tub sisse alates 
kiirusest umbes 1 
km/h (0,6 mph).
Vibratsioon lüli-
tub välja, kui gaa-
sikang viiakse 
asendist I asen-
disse II.
Gaasikangil olev 
vibratsiooninupp 
ei ole aktiivne.

Pilt 23 

Nr. 6 = Vibratsiooni pöördlüliti, 
rulli eelvalik1

Juhisi
Vibratsiooni saab vaid siis ümber lü-
litada, kui vibratsioon on eelnevalt 
väljalülitatud.

Vasakpoolne 
asend = Esimese rulli vib-

reerimine

Keskmine asend = Esimese ja tagu-
mise rulli vibreeri-
mine

Parempoolne 
asend = Tagumise rulli 

vibreerimine

Pilt 24 

Nr. 7 = Surveniisutuse intervalli 
lüliti

Asend 0 = Niisutus on väljas

Asendid 1 kuni 4 = Eri niisutusinter-
vallid

Asend 5 = Püsiniisutus

880174

1 AC-masinatel puudub

880175

0

1
2 3

4

5

BOMAG60 BW 100/120 AD-5/AC-5



 Näidikud ja juhtseadised
Juhisi
Kui gaasikang on nullasendis ja in-
tervalli lüliti asendis 5 (püsiniisutus), 
on niisutus juba sisselülitatud.

Eri niisutusintervallide korral peab 
masin edaspidi või tagurpidi sõitma.

Kui gaasikang on nullasendis, jätkub 
niisutamine veel 15 sekundi jooksul.

Pilt 25 

Nr. 8 = Suunatulede pöördlüliti1

Vasakpoolne 
asend = Esimene ja tagu-

mine vasak suu-
natuli vilgub

Keskmine asend = Suunatuled on 
väljalülitatud

Parempoolne 
asend = Esimene ja tagu-

mine parem suu-
natuli vilgub

Juhisi
Kui täpsusjaoturi kaabel 1on ühenda-
tud, põleb funktsiooni kontrollimiseks 

pöördlülitis ka kontrolltuli. Kui kont-
rolltuli ei põle, siis ei tööta kas sõiduki 
või täpsusjaoturi üks suunatuledest.

Pilt 26 

Nr. 9 = Hädaolukord-väljas-lüliti

Oht!

Õnnetuse oht!

Käitamise ajal kasutada ainult hä-
daolukordades.

Mitte kasutada hädapidurina.

Masin käivitada alles siis, kui on 
möödunud oht, mis vallandas hä-
daolukorra.

Masin peatub kohe, mootor lülitub 
välja. 

tegevusse rakanda-
da = Nuppu hoida all 

kuni on tunda ta-
gasilöömiseni, 
nupp fikseerub 
ise lõppasendis-
se.

1 Erivarustus
BOMAG 61BW 100/120 AD-5/AC-5



 Näidikud ja juhtseadised
välja lülitada/riivist 
lahti võtta = Keerata nupp pa-

remale.  Mootor 
uuesti käivitada.

Pilt 27 

Nr. 10 = Istmesoojenduse pöörd-
lüliti1

Vasakpoolne 
"asend" = Istmesoojendus 

väljas

"Parempoolne 
asend" = Istmesoojendus 

sees

Pilt 28 

Nr. 11 = Gaasikangi puutelüliti 
hõivatuse eelvaliku 2 

pöördlüliti

Vasakpoolne 
asend = Gaasikangi puu-

telüliti (a) (Pilt 29) 
asendis Vibrat-
sioon

Parempoolne 
asend = Gaasikangi puu-

telüliti (a) asendis 
Täpsusjaotur

Pilt 29 

Pilt 30 

Nr. 12 = Ökonomaiser3

1–10 kol-
lane = mõõdetud väärtuste näit

1 Erivarustus

880180

2 Erivarustus
3 Erivarustus

1

2

3

4
5 6 7

8

9

10

a

650157
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a puna-
ne =Hoiatustuli, viga mõõdetud 

väärtustes

Juhisi
Kirjeldust vt peatükist „Käsitsemine – 
ökonomaiseri kasutamine”

Pilt 31 

Nr. 13 = Armatuurlaud

Juhisi
Kui süütelüliti on asendis I, lülitatak-
se kõik hoiatus- ja kontrolltuled kor-
raks sisse.

a kolla-
ne =Juhiistmel istumise hoia-

tustuli sõitval masinal
Kõlab hoiatussignaal, 
mootor lülitub 2 sekundi 
pärast välja.

=Juhiistmel istumise hoia-
tustuli seisval masinal

 Mootor lülitub välja, kui 
sõidukang ei ole seisupidu-
ri asendis.

b kolla-
ne = Eelsoojenduse kontrolltuli

Põleb, kui süütevõti on 
asendis II
Masina eelsoojendami-
seks enne käivitamist ma-
dalal temperatuuril.
Kustub 10 sekundi pärast.

c puna-
ne = Mootori õlirõhu hoiatustuli

Põleb, kui mootori õlirõhk 
on liiga madal. Kõlab hoia-
tussignaal, mootor lülitub 
10 sekundi pärast välja. 
Kontrollige mootori õlita-
set, vajaduse korral remon-
tige mootorit.

d kolla-
ne = Laadimise märgutuli

Põleb, kui akut ei laeta.
Kontrollige kiilrihma, vaja-
dusel laske generaatorit 
parandada.

e puna-
ne = Mootori ülekuumenemise 

hoiatustuli
Põleb, kui mootor on üle 
kuumenenud. Kõlab hoia-
tussignaal, mootor lülitub 2 
minuti pärast välja.
Lülitage vibratsioon välja, 
lülitage mootor tühikäigule 
või välja, puhastage moo-
toriõli ja jahutusvedeliku ra-

880181

0

1/4 3/4

1

h

1/2

dc

b

ga

e

f

h

i

j
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diaatorit, vajaduse korral 
remontige mootorit.

f roheli-
ne =Suunatulede märgutuli

g puna-
ne =Seisupiduri hoiatustuli

Põleb, kui gaasikang on 
seisupiduriasendis.

h puna-
ne =Tsentraalne hoiatustuli

Põleb, kui kütusefiltris ula-
tub veetase anduri kontak-
tideni1. Kõlab 
hoiatussignaal, mootor lüli-
tub 2 minuti pärast välja.

Puhastage veeseparaato-
rit.

=Vilgub pöördenurga anduri 
või surveniisutuse intervalli 
lüliti tõrke korral.

i =Kütusevaru näidik

j =Käitamistundide loendur
Loendab töötava mootori-
ga masina käitamistunde.
Hooldustöid tuleb teha töö-
tundide järgi.

Pilt 32 

Nr. 14 = Süütelüliti

Asend P/0 = Süüde väljas, võti 
eemaldatav

Asend I = Süüde on sees, 
kõik armatuur-
laual olevad hoia-
tus- ja 
märgutuled sütti-
vad korraks 
(kontrollifunkt-
sioon), tuled saab 
sisse lülitada.

Asend II = Eelsoojenduse 
asend. Kui tem-
peratuur jääb alla 
+10 °C (+50 °F), 
hoidke süütevõtit 
kuni 10 sekundit 
asendis I. Arma-
tuurlaual põleb 
eelsoojenduse 
märgutuli.

1 Erivarustus
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Juhisi
Mootori saab käivitada juhul, kui gaa-
sikang on seisupiduri asendis ja hä-
daseiskamise lüliti vabastatud.

Süütelülitil on korduskäivitamise blo-
keering. Uue käivituskatse tegemi-
seks keerake süütevõti esmalt 
asendisse 0.

Asend III = Keerake võtit 
vedru survele 
vaatamata edasi. 
Mootor käivitub. 
Kui mootor käib, 
keerake süütevõti 
tagasi asendisse 
I.

Tähelepanu!

Enne tööga alustamist laske moo-
toril natuke aega soojeneda. Ärge 
viige jahtunud olekus mootori 
pöördeid otse kõrgetele tühikäigu/
täiskoormuse pööretele.

Ärge lülitage täiskoormusel tööta-
vat mootorit järsult välja, vaid las-
ke sellel enne väljalülitamist veel u 
2 minutit tühikäigul töötada.

Pilt 33 

Nr. 15 = 12 V pistikupesa

Sisselülitatud süüte korral püsivool.

Pilt 34 

Nr. 16 = Gaasikang

Keskmine asend = Nullasend

Parempoolne kesk-
mine asend = Seisupiduri 

asend, seisupidur 
on rakendatud.

Asend I = Edasi/tagasi sõit-
mine kuni 5 km/h 
(3,1 mph)

Asend II = Edasi/tagasi sõit-
mine kuni 10 km/
h (6,2 mph)
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Pilt 35 

a =Vibratsioon sees/väljas

b =Signaal

Täpsusjaoturi puutelüliti hõiva-
tus1

Pilt 36 

Pöördlüliti gaasikangi puutelüliti hõi-
vatuse eelvaliku määramiseks va-
sakpoolses asendis:

a =Vibratsioon sees/väljas

Pilt 37 

Pöördlüliti gaasikangi puutelüliti hõi-
vatuse eelvaliku määramiseks pa-
rempoolses asendis:

a = Täpsusjaotur sees/väljas

Parema servalõikuri puutelüliti 
hõivatus2

Pilt 38 

c = Parem servalõikur üleval

d = Parem servalõikur all

1 Erivarustus 2 Erivarustus
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Pilt 39 

Nr. 17 = Kahesuunaline gaasi-
kang1

Keskmine asend = Nullasend

Keskel vasakul 
asend = Seisupiduri 

asend, seisupidur 
on rakendatud.

Asend I = Edasi/tagasi sõit-
mine kuni 5 km/h 
(3,1 mph)

Asend II = Edasi/tagasi sõit-
mine kuni 10 km/
h (6,2 mph)

Pilt 40 

a =Vibratsioon sees/väljas

b = Signaal

Täpsusjaoturi puutelüliti hõiva-
tus2

Pilt 41 

Pöördlüliti gaasikangi puutelüliti hõi-
vatuse eelvaliku määramiseks va-
sakpoolses asendis:

a = Vibratsioon sees/väljas

Pilt 42 

Pöördlüliti gaasikangi puutelüliti hõi-
vatuse eelvaliku määramiseks pa-
rempoolses asendis:

a = Täpsusjaotur sees/väljas

1 Erivarustus 2 Erivarustus
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Vasaku äärelõikuri puutelüliti hõi-
vatus1

Pilt 43 

c =Vasak äärelõikur üleval

d =Vasak äärelõikur all

Pilt 44 

Nr. 18 = Pöörlemiskiiruse regulee-
rimise hoob

Asend „MIN” = Tühikäigu asend

Asend „MAX I” = Täiskoormuse 
asend I, töö-
asend sõitmi-
seks ja 
vibratsiooniks

Asend „MAX II” = Täiskoormuse 
asend II, töö-
asend sõitmi-
seks ja 
vibratsiooniks

Pilt 45 

Nr. 19 = Rehvide niisutamise jalg-
lüliti2

vajutamine = niisutus on sees

vabastamine = niisutus on väljas

Pilt 46 

Nr. 20 = Aku pealüliti3

Asend 0 (horison-
taalne) = Lülitab aku pluss-

pooluse sõiduki 

1 Erivarustus

650135

MIN

MAX II

MAX I

2 ainult AC masinad
3 Erivarustus
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elektrisüsteemist 
välja, mida on 
vaja kaablite või 
mootoriruumi süt-
timisel, kaitseks 
lubamatu kasuta-
mise eest või ma-
sina 
keevitustööde te-
gemise ajal. 
Eemaldatav.

Asend I (vertikaal-
selt alla) = Tööasend

Mootorit saab 
käivitada.

Juhisi
BOMAG TELEMATIC1 on aktiivne 
ka siis, kui aku pealüliti on eemalda-
tud.

Pilt 47 

Nr. 21 = Veetaseme näidik

Pilt 48 

Nr. 22 = Killustikukoguse regulee-
rimishoob1

Vasakule = Väiksem killusti-
kukogus

Paremale = Suurem killusti-
kukogus

 

1 Erivarustus
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 Käsitsemine
5.1 Üldine

Kui teil puudub varasem kokku-
puude selle masina näidikute ja 
juhtseadistega, lugege kõigepealt 
peatükk „Näidikud ja juhtseadi-
sed” kindlasti tähelepanelikult lä-
bi.

Selles peatükis kirjeldatakse põh-
jalikult kõiki näidikuid ja juhtse-
adiseid.

5.2 Kasutuselevõtule 
eelnevad kontrollid

Enne igapäevast tööd või pikemat 
tööperioodi tehke järgmised kontrol-
lid.

Oht!

Järgige kindlasti selle juhendi 
vastavas peatükis toodud ohutus-
eeskirju.

l Seadke masin võimalikult tasase-
le pinnale.

Kontrollige järgmist:

l kütusepaagi ja -voolikute lekke-
kindlust;

l kruvikinnitusi;

l roolimehhanismi toimimist;

l avariilüliti toimimist;

l seisupiduri toimimist;

l masina puhtust, kahjustusi;

l masina juurde kuuluva kasutus- ja 
hooldusjuhendi olemasolu;

l masina eeskirjadekohast hool-
dust;

l rehvirõhku (ainult AC-masinatel).

Juhisi
Alljärgnevate tööde kirjeldust vt pea-
tükist „Iga 10 töötunni järel tehtav 
hooldus”.
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l Mootori õlitase, vajaduse korral li-
sage.

l Kütusevaru, vajaduse korral lisa-
ge.

l Hüdraulikaõli tase, vajaduse kor-
ral lisage.

l Hüdraulikaõli filtrid, vajaduse kor-
ral vahetage välja.

l Jahutusvedeliku tase, vajaduse 
korral lisage.

l Veetase, vajaduse korral lisage.

l Emulsioonitase, vajaduse korral li-
sage (ainult AC-masinatel).

5.3 Elektrooniline ka-
sutustõkis1

Enne mootori käivitamist tuleb elekt-
rooniline kasutustõkis* koodiga välja 
lülitada.

Pilt 49 

Juhisi
Kui elektrooniline kasutustõkis on 
sisse lülitatud, vilgub valgusdiood (a) 
(Pilt 49) aeglaselt.

l Sisestage rahulikult kuuekohaline 
kasutajakood.

Juhisi
Iga koodinumbri sisestamisel süttib 
valgusdiood (b).

l Trükkige number.

l Elektrooniline kasutustõkis on 
nüüd välja lülitatud ja mootor on 
15 minuti jooksul käivitatav.

1 Erivarustus
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Juhisi
Teeninduskoodi sisestamisel (hool-
dustöödeks) jääb elektrooniline ka-
sutustõkis väljalülitatuks.

5.4 Juhiistme regulee-
rimine

Oht!

Õnnetuse oht

Ärge kunagi reguleerige juhiistet 
sõidu ajal.

Veenduge, et kõik seadistused on 
kindlalt fikseeritud.

Pilt 50 

l Tõmmake kang (1) (Pilt 50) üles ja 
reguleerige seljatuge.

l Seadistage kangiga (2) juhi kaal.

Juhisi
Kang (2) on paigutatud selliselt, et 
see lukustub üles. Lukustust on või-
malik kangi lõpuni alla lükates lahti 
teha. Seejärel seadistage iste juhi 
kaalu järgi, liigutades kangi ülevalt 
alla.

l Tõmmake kang (3) üles ja nihuta-
ge istet ette või taha.

650098
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l Tõmmake kang (4)1 üles ja nihuta-
ge istet küljesuunas. 

l Veenduge, et iste on kindlalt fik-
seerunud lukustatud asendisse.

5.5 Mootori käivitami-
ne

Oht!

Õnnetuse oht! Vigastusoht!

Enne masina kasutamist võtke ka-
sutusele isiklikud mürakaitseva-
hendid (kõrvaklapid).

Masinat tohib käivitada ja käitada 
vaid juhiistmel istudes.

Tingimused:
l aku pealüliti 2 on sisselülitatud;
l gaasikang on seisupiduri asen-
dis;
l avariilüliti on vabastatud.

Juhisi
Armatuurlaua katte sulgemisel lu-
kustub avariilüliti automaatselt ja see 
tuleb masina käivitamiseks uuesti 
vabastada.

1 Erivarustus 2 Erivarustus
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Pilt 51 

l Kinnitage turvavöö (Pilt 51).

Pilt 52 

l Seadke pöörlemiskiiruse regulee-
rimise hoob (Pilt 52) asendisse 
MIN.

Pilt 53 

l Keerake süütevõti (Pilt 53) asen-
disse I.

Pilt 54 

Kõik hoiatus- ja märgutuled (Pilt 54) 
süttivad armatuurlaual umbes 3 se-
kundiks.

Mootori õlirõhu hoiatustuli (c) vilgub 
ja laadimise kontrolltuli (d) ja seisupi-
duri hoiatustuli (g) jäävad põlema.

Tähelepanu!

Käivitage järjest maksimaalselt 20 
sekundit ning jätke kahe käivitus-
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korra vahele vähemalt üheminuti-
line paus.

Kui mootor peale kaht käivituskat-
set ei käivitu, selgitage välja põh-
jus.

Juhisi
Süütelülitil on korduskäivitamise blo-
keering. Uue käivituskatse tegemi-
seks keerake süütevõti esmalt 
asendisse 0.

Pilt 55 

l Keerake süütevõti (Pilt 55) asen-
dist II asendisse III, starter käivitab 
mootori.

l Külma välistemperatuuri korral 
hoidke süütevõtit kuni 10 sekundit 
asendis II, eelsoojenduse kontroll-
tuli (b) (Pilt 54) hakkab põlema.

l Niipea kui mootor käivitub, keera-
ke süütevõti tagasi asendisse I.

Mootori õlirõhu hoiatustuli ja laadimi-
se kontrolltuli kustuvad. Seisupiduri 
hoiatustuli põleb edasi.

Tähelepanu!

Enne tööga alustamist laske moo-
toril natuke aega soojeneda. Ärge 
viige jahtunud olekus mootori 
pöördeid otse kõrgetele tühikäigu/
täiskoormuse pööretele.
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5.6 Masinaga sõitmine

Oht!

Eluohtlik Õnnetusoht

Niiske või lahtine aluspind vähen-
dab tõusudel ja kallakutel oluliselt 
masina haakumist pinnasega.

Pinnase tüüp ja ilmastikutingimu-
sed mõjutavad masina tõusuvõi-
met.

Ärge kunagi püüdke üles sõita 
tõusudest, mis ületavad masina 
maksimaalset tõusuvõimet (vt 
peatükki „Tehnilised andmed”).

Vältige tingimata kallaku suunas 
risti sõitmist, sest sellega kaas-
neb suur ümbermineku oht ja sur-
maga lõppeda võivate vigastuste 
oht.

Sõitke kallakutel alati otse üles või 
alla.

Valtsidel, mille rullilaius on 1 m 
(3,3 jalga) või vähem, on servade 
(nt äärekivide, teeservade, kraavi-

de, löökaukude) ületamisel suu-
rem oht ümber minna.

Ärge kunagi sõitke turvavööd kin-
nitamata.

Andke koormaga transpordiveoki-
tele alati sõidueesõigus!

Kontrollige enne sõidu alustamist, 
kas sõidualas on võimalik ohutult 
liikuda.

Masinaga tohib sõita ja seda käita-
da vaid juhiistmel istudes.

Ärge kasutage küljele väljalükatud 
täpsusjaoturiga1 masinat avalikus 
liikluses sõitmiseks.

Pilt 56 

l Seadke pöörlemiskiiruse regulee-
rimise hoob (Pilt 56) asendisse 
MAX I või MAX II.

Tähelepanu!

Masinaga töötamise ajaks jääb 
pöörlemiskiiruse reguleerimise 
hoob alati täiskoormuse asendis-
se MAX I või MAX II. Reguleerige 
sõidukiirust ainult gaasikangiga.

1 Erivarustus
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Pilt 57 

Tähelepanu!

Ärge liigutage gaasikangi järsult.

l Tõmmake gaasikang (Pilt 57) sei-
supiduri asendist välja ja lükake 
aeglaselt soovitud sõidusuunda.

Asend I = Edasi/tagasi sõit-
mine kuni 5 km/h 
(3,1 mph)

Asend II = Edasi/tagasi sõit-
mine kuni 10 km/
h (6,2 mph)

Tähtsaid märkusi masina 
sõidurežiimi kohta

Tähelepanu!

Sõidusuunda vahetades jätke 
gaasikang korraks nullasendisse, 
kuni masin on seisma jäänud. 

Seejärel lükake sisse uus sõidu-
suund.

Ärge liigutage gaasikangi järsult. 
Reguleerige sõidukiirust ainult 
gaasikangiga.

Kallakutel sõites tõmmake masina 
pidurdamiseks gaasikangi aegla-
selt tagasi.

Istme kontaktlüliti

Pilt 58 

Kui seisva masina juhiiste ei ole hõi-
vatud, süttivad istme kontaktlüliti 
hoiatustuli (a) (Pilt 58) ja seisupiduri 
hoiatustuli (g). Masinaga ei saa sõitu 
alustada.

Juhisi
Gaasikangi liigutamisel seisupiduri 
asendist välja seiskub mootor kohe-
selt.
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Oht!

Õnnetuse oht.

Kui sõitva masina juhiiste ei ole 
hõivatud, kõlab hoiatussignaal ja 
2 sekundi pärast jääb mootor seis-
ma ning seisupidur rakendub.

l Sõidu jätkamiseks istuge 2 sekun-
di jooksul juhiistmele ja kinnitage 
turvavöö. Hoiatustuled kustuvad 
ja hoiatussignaal lülitub välja.

l Kui mootor seiskub, tuleb masin 
uuesti käivitada.

5.7 Masina peatamine, 
seisupiduri kasuta-
mine

Pilt 59 

l Viige gaasikang (Pilt 59) aeglaselt 
tagasi nullasendisse ja lukustage 
seisupiduri asendisse.

Masin peatub automaatselt hüdrauli-
liselt ja umbes 2 sekundi pärast ra-
kendub seisupidur.

Pilt 60 

Armatuurlaual (Pilt 60) süttib seisupi-
duri hoiatustuli (g).
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5.8 Mootori seiskami-
ne

Pilt 61 

l Viige gaasikang (Pilt 61) aeglaselt 
tagasi nullasendisse ja lukustage 
seisupiduri asendisse.

Masin peatub automaatselt hüdrauli-
liselt ja umbes 2 sekundi pärast ra-
kendub seisupidur.

Pilt 62 

Armatuurlaual süttib seisupiduri 
hoiatustuli (g) (Pilt 62).

Pilt 63 

l Seadke pöörlemiskiiruse regulee-
rimise hoob (Pilt 63) asendisse 
MIN (tühikäik).

Tähelepanu!

Ärge lülitage täiskoormusel tööta-
vat mootorit järsult välja, vaid las-
ke sellel enne väljalülitamist veel 
umbes 2 minutit tühikäigul tööta-
da.

Pilt 64 

l Keerake süütevõti (Pilt 64) nulla-
sendisse ja tõmmake välja.
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Oht!

Õnnetuse oht.

Kindlustage masin lubamatu ka-
sutamise vastu, võtke süütevõti 
eest ära.

Masin, mis võib kellelegi ette jää-
da, tuleb silmatorkavalt märgista-
da.

5.9 Vibratsiooni sisse- 
või väljalülitamine

Tähelepanu!

Lülitage vibratsioon sisse ainult 
siis, kui mootor töötab maksi-
mumpööretel.

Juhisi
Paigalseisva masina vibratsioon te-
kitab ristvõnkeid. Seepärast tehke 
järgmist.

l Lülitage vibratsioon sisse alles 
siis, kui hakkate gaasikangi soovi-
tud suunda liigutama.

l Enne masina peatamist lülitage 
vibratsioon välja.

Tähelepanu!

Laagrite vigastamise oht.

Ärge kunagi lülitage vibratsiooni 
sisse kõval (külmunud, betoonist) 
pinnal.

Oht!

Purustuste oht

Vibratsiooniga tihendustöödel tu-
leb kontrollida mõju lähedalasu-
vatele hoonetele ning maa-
alustele kommunikatsioonidele 
(gaasi-, vee-, kanalisatsioonitorud 
ning elektrijuhtmed). Vajaduse 
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korral tuleb vibratsiooniga tihen-
dustööd peatada.

Pilt 65 

l Keerake gaasikangi puutelülitite 

hõivatuse eelvaliku pöördlüliti1 va-
sakpoolsesse asendisse(Pilt 65).

Rulli valik2

Pilt 66 

l Valige rulli valiku pöördlüliti (Pilt 
66) abil soovitud rull(id).

Juhisi
Vibratsiooni saab vaid siis ümber lü-
litada, kui vibratsioon on eelnevalt 
väljalülitatud.

Vibratsiooni käsitsi sisse-/
väljalülitamine

Pilt 67 

l Lülitage vibratsiooni eelvaliku 
pöördlüliti (Pilt 67) vasakpoolses-
se asendisse.

Vibratsiooni sisselülitamine

Tähelepanu!

Lülitage vibratsioon sisse ainult 
siis, kui pöörlemiskiiruse regulee-
rimise hoob on kas asendis MAX I 
või MAX II.

1 Erivarustus
2 ainult AD-masinatel

880174
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Pilt 68 

l Seadke pöörlemiskiiruse regulee-
rimise hoob (Pilt 68) asendisse 
MAX I või MAX II.

Pilt 69 

l Lülitage gaasikangi vasak või pa-
rem vibratsiooninupp (a) (Pilt 69) 
sisse alles siis, kui hakkate gaasi-

kangi soovitud sõidusuunda1 liigu-
tama.

Vibratsiooni väljalülitamine

Tähelepanu!

Enne masina peatamist lülitage 
vibratsioon alati välja.

Pilt 70 

l Vajutage veel kord vibratsiooninu-
pule (a) (Pilt 69) või keerake vib-
ratsiooni eelvaliku pöördlüliti (Pilt 
70)asendisse 0.

Vibratsiooni automaatne 
sisse-/väljalülitamine
Automaatrežiimil lülitub vibratsioon 
kiirusel umbes 1 km/h (0,6 mph) au-
tomaatselt sisse.

Gaasikangi viimisel asendist I asen-
disse II või kiiruse langemisel alla 
umbes 1 km/h (0,6 mph) lülitub vib-
ratsioon automaatselt välja.

See aitab välistada seisva vibreeriva 
masina tekitatavaid ristvõnkeid.

1 Erivarustus
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Pilt 71 

l Lülitage vibratsiooni eelvaliku 
pöördlüliti (Pilt 71) parempoolses-
se asendisse.

Vibratsiooni sisselülitamine

Pilt 72 

l Liigutage gaasikangi(Pilt 72) soo-
vitud liikumissuunda kas ette või 
taha.

Juhisi
Kui kiirus on umbes 1 km/h (0,6 
mph), lülitub vibratsioon sisse.

Gaasikangi viimisel asendist I asen-
disse II lülitub vibratsioon automaat-
selt välja.

Vibratsiooni väljalülitamine

Pilt 73 

l Viige gaasikang (Pilt 72) asendis-
se 0, mis peatab masina, või kee-
rake vibratsiooni eelvaliku 
pöördlüliti asendisse 0 (Pilt 73).

Juhisi
Kui te soovite vibratsiooni kasutada 
ka gaasikangi asendis II, peate kasu-
tama JP1 5 A kaitset (vt kaitsmete 
asetust).
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5.10 Ökonomaiseri1 kä-
sitsemine

Ökonomaiser näitab juhile pidevalt ti-
hedust, aitab üksikud nõrgad kohad 
üles leida ning need tagantjärele ära 
tihendada.

Pilt 74 

Esimese rulli juures oleva kiirendus-
anduri (Pilt 74) abil mõõdetakse tee 
alusmaterjali või eri asfaldikihtide ta-
gasimõju vibreerivale rullile.

Pilt 75 

Näidikul järjest põlema süttivad kol-
lased LED-tuled (1) kuni (10) (Pilt 75) 
näitavad tiheduse suurenemist.

Kui kollaste LED-tulede näit enam ei 
muutu, ei saa kasutatava masinaga 
pinnast rohkem tihendada.

Punane LED-tuli (a) hakkab vilkuma 
siis, kui süsteem ei saa hinnangulist 
mõõteväärtust kuvada (nt kui rull põ-
rutab kõva aluspinna tõttu, kui kiiren-
dusandur ei ole ühendatud või kui 
kaabel on katkenud).

Soovitud pinnase kõvaduse või as-
faldi tiheduse saavutamiseks tuleb 
enne tihendamist materjaliga seoses 
alati läbi viia standardmõõtmised.

Ainul nii on võimalik kindlaks teha, 
mitu ökonomaiseri LED-tuld vastab 
antud aluspinnal pinnase kõvaduse 
või asfaldi tiheduse soovitud väärtu-
sele.

1 Erivarustus
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Juhisi
Ühte liiki tandemvaltsid näitavad sa-
mal aluspinnal ühtesid ja samu mõõ-
teväärtusi.

Erinevate ökonomaiseriga BOMAG-i 
tandemvaltside mõõteväärtusi saab 
standardmõõtmise teel siduda kont-
rollväärtusega.

Juhisi
Ökonomaiser on hooldusvaba.

Mõõtmissüsteemi käivitami-
ne
Masina sisselülitamisel käivitub 
mõõtmissüsteem automaatselt.

Pilt 76 

Kõigepealt kontrollib süsteem LED-
tulede toimimist. LED-tuled süttivad 
järjestikku alates esimesest LED-tu-
lest (Pilt 76). Kui kõik LED-tuled põ-
levad, kustub näit uuesti tuli tule 
haaval.

Pilt 77 

Pärast vibratsiooni sisselülitamist vil-
gub punane LED-tuli (a) (Pilt 77) um-
bes 1 kuni 2 sekundit, kuni 
vibromootor on oma nimisageduse 
saavutanud. Seejärel punane LED-
tuli kustub.

Süsteem on nüüd mõõterežiimil.

Juhisi
Kui punane LED-tuli jääb vilkuma või 
põlema, vaadake peatükki „Juhiseid 
käsitsemise kohta”.

1

2

3

4
5 6 7

8

9

10

a

650157

1

2

3

4
5 6 7

8

9

10

a

650158
BOMAG 87BW 100/120 AD-5/AC-5



 Käsitsemine
Juhiseid käsitsemise kohta

Näit Selgitus

Näidiku maksimaalset näitu 
ei ole võimalik saavutada 
ka pärast korduvaid ülemi-
nekuid.

Kuna pinnase kõvadus või asfaldi tihedus võib 
olla erinev, ei ole kõigil juhtudel võimalik maksi-
maalset väärtust saavutada.

Näit varieerub ülesõidu ajal 
ühe LED-tule võrra üles/al-
la.

Materjali ebaühtlasest koostisest, tee alusma-
terjali puistamiskõrgusest ja asfaldi paksusest 
tingituna võib väärtus kõikuda.
Otsustava tähtsusega on viimase ülemineku ajal 
kuvatud näit.

Punane LED-tuli vilgub. Süsteem ei saa hinnangulist mõõteväärtust ku-
vada (nt kui rull põrutab kõva aluspinna tõttu, kui 
kiirendusandur ei ole jühendatud või kui kaabel 
on katkenud). 
Viimast kehtivat mõõteväärtust kuvatakse nii-
kaua, kuni uus mõõteväärtus on taas väljaarves-
tatav.

Punane LED-tuli põleb. Süsteem ei loe käivitamisel kalibreerimisväär-
tust välja. Kuna seda väärtust on vaja mõõte-
väärtuste väljaarvestamiseks, on 
mõõtmissüsteem blokeeritud.
Taaskäivitage mõõtmissüsteem: keerake süüte-
võti tagasi asendisse „0” ja seejärel uuesti asen-
disse „I”. 
Kui hoiatustuli jääb jätkuvalt põlema, pöörduge 
meie klienditeeninduse poole.
BOMAG88 BW 100/120 AD-5/AC-5



 Käsitsemine
 

Kuvatud mõõteväärtused ei 
ole õiged.

Kiirendusandur ei ole korralikult kinnitatud. 
Jätke mootor seisma ja kontrollige kiirendusan-
duri kinnituspolte. Mõlemad poldid peavad ole-
ma kõvasti kinni.

Tee alusmaterjali nõrku kohti mõõdetakse ka 
asfaldi panemise ajal.
Ebasoodsates tingimustes võib ebaühtlane ma-
terjali koostis või tee alusmaterjali niiskus mõõt-
mistulemusi mõjutada. Kui materjal on liiga kuiv 
või märg, on kuvatavad mõõteväärtused väikse-
mad.

Näit Selgitus
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5.11 Surveniisutuse sis-
se- ja väljalülitami-
ne

Pilt 78 

l Lülitage surveniisutuse intervalli 
lüliti (Pilt 78) soovitud intervallile.

Asend 0 = Niisutus on väljas

Asendid 1 kuni 4 = Eri niisutusinter-
vallid

Asend 5 = Püsiniisutus

Pilt 79 

l Niisutuse sisselülitamiseks tõm-
make gaasikang (Pilt 79) seisupi-
duri asendist välja.

Juhisi
Kui gaasikang on nullasendis ja in-
tervalli lüliti asendis 5 (püsiniisutus), 
on niisutus juba sisselülitatud.

Eri niisutusintervallide korral peab 
masin edaspidi või tagurpidi sõitma.

Kui gaasikang on nullasendis, jätkub 
niisutamine veel 15 sekundi jooksul.

l Niisutuse väljalülitamiseks lülitage 
surveniisutuse intervalli lüliti (Pilt 
78) asendisse 0.

Pilt 80 

Juhisi
Äärelõikuri niisutuseks 1 peab sulge-
miskraan (Pilt 80) olema keeratud 
voolusuunda.
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Kontrollimine

Pilt 81 

l Kontrollige veepaagi näidikult (Pilt 
81), kas paagis on piisavalt vett.

Tähelepanu!

Kontrollimise ajal on veepump 
sisselülitatud.

Ärge kasutage kontrollimisfunkt-
siooni liiga kaua, sest vesi võib 
otsa saada ja pump seetõttu katki 
minna või aku tühjeneda.

Pilt 82 

l Surveniisutuse kontrollimiseks lü-
litage mootor välja ja keerake süü-
tevõti (Pilt 82) asendisse I.

Pilt 83 

l Lülitage surveniisutuse intervalli 
lüliti (Pilt 83) asendisse 5 (püsinii-
sutus).

Surveniisutus on sisselülitatud.

l Kontrollige kõiki düüse, kas ja kui-
das need vett pihustavad.

Juhisi
Asendites 1 kuni 4 lülitatakse vastav 
intervall korraks sisse. Seejärel lüli-
tub pump uuesti välja.
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5.12 Käändmikjuhtimise-
le seadistamine

Oht!

Õnnetusoht! Eluohtlik!

Lasti tõstmisel järgige kindlast 
peatükis „Peale- ja mahalaadimi-
ne, transportimine” toodud ohu-
tusjuhiseid.

Pärast käändmikjuhtimisele sea-
distamist keerake poldid uuesti 
tugevalt kinni.

l Seisake mootor.

Pilt 84 

Tähelepanu!

Ärge keerake kruve mingil juhul 
liiga lahti.

l Keerake polt(1) (Pilt 84) natuke 
lahti.

l Eemaldage liigendi fiksaator (2) 
(Pilt 84) ja kinnitage see hoidikus-
se.

Pilt 85 

l Tõstke masinat selle keskel olevat 
riputusaasa pidi (Pilt 85) maapin-
nalt natuke üles.

l Nihutage masina tagumist osa.

l Laske masin alla.

l Keerake poldid uuesti kinni.
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5.13 Käitumine häda-
olukorras

Avariilüliti kasutamine

Oht!

Õnnetuse oht

Hädaolukorras ja ohu korral kasu-
tage kohe avariilülitit.

Võtke masin alles siis uuesti kasu-
tusse, kui avariilüliti kasutamise 
põhjustanud oht on kõrvaldatud.

Tähelepanu!

Ärge kasutage avariilülitit tööpi-
durina. Sõiduki pidurdusaeglus-
tus on väga suur. Tiheda 
kasutamisega kuluvad lamellpidu-
rid tugevalt.

Pilt 86 

l Hoidke avariilülitit (Pilt 86) all, lüliti 
fikseerub lõppasendisse.

Juhisi
Diislimootor lülitatakse välja ja pidur 
rakendub.

l Keerake nuppu paremale ja va-
bastage avariilüliti lukustus.

l Käivitage mootor uuesti, vt pea-
tükki „Mootori käivitamine”.

Aku eemaldamine

Oht!

Selleks et hädaolukordades (nt 
kaablite süttimisel või elektrisüs-
teemi tõrke korral) saaks aku kii-
resti lahti ühendada, on 
miinusklemm tehtud kiiresti ee-
maldatavaks pooluse klemmiks. 

l Avage mootorikate.

Pilt 87 

l Tõmmake negatiivse pooluse 
klemmi kate (Pilt 87) üles. Klemm 
tuleb negatiivselt pooluselt ära.

l Tõstke klemm aku negatiivselt 
pooluselt ära ja asetage kõrvale.

880158
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 Käsitsemine
5.14 Äärelõikuri külge-
monteerimine

Pilt 88 

l Keerake maha rullil ees paremal 
või vasakul asuv tähtkinnitus (Pilt 
88).

Pilt 89 

l Asetage paika lõike- või surumis-
vahend ja kinnitage tähtkinnituse-
ga (Pilt 89).

5.15 Täpsusjaoturi1 kül-
ge- ja mahamon-
teerimine

Oht!

Õnnetuse oht

Ärge kunagi astuge täpsusjaoturi 
külge- ja mahamonteerimisel ma-
sina ja jaoturi vahele, kui mootor 
töötab.

Jaoturi külge- ja mahamonteerimi-
seks paigutage masin ohutult ta-
sasele ja kindlale pinnale ja 
seisake mootor.

Monteerige täpsusjaotur ainult 
täitmata olekus külge ja maha.

Koormat tohib kinnitada ja tõsta 
ainult asjatundja (vajalike tead-
mistega isik).

Täpsusjaoturi tõstmisel kasutage 
selle kinnituskohtades alati sobi-
likke kinnitusvahendeid.

Kontrollige enne igat ülestõst-
mist, et tõstepunktid ei oleks kah-
justunud. Ärge kasutage 
kahjustunud või piiratud töökor-
ras tõstepunkte.

Tõstke täpsusjaoturit vaid selleks 
ettenähtud tõstemehhanismiga. 

1 Erivarustus
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Kasutage ainult ohutuid ja piisava 
kandevõimega tõstemehhanisme.

Tõmmata tuleb alati vertikaalselt.

Täpsusjaotur ei tohi tõstmisel 
siia-sinna kõikuda.

Ärge minge rippuva koorma alt 
läbi ega viibige selle all.

Täpsusjaoturi külgemontee-
rimine
l Seisake mootor.

Pilt 90 

l Tõstke täpsusjaotur (Pilt 90) tõste-
punktidest üles ja laske see ette-
vaatlikult masina 
paigalduskohtadesse.

Pilt 91 

l Lükake polt (1) (Pilt 91) sisse ja 
kinnitage kinnituskruviga.

Pilt 92 

l Kinnitage masina ja täpsusjaoturi 
vahele jäävad hüdro- ja elektri-
ühendused (Pilt 92).
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Täpsusjaoturi mahamontee-
rimine

Oht!

Õnnetuse oht

Tühjendage mahutit ainult seisva 
mootoriga.

Paigutage täpsusjaotur alati tasa-
sele kindlale pinnale.

l Lülitage täpsusjaotur välja.

l Seisake mootor.

l Tühjendage täpsusjaotur, vt lõiku 
„Täpsusjaoturi täitmine/tühjenda-
mine”.

Pilt 93 

l Lahutage masina ja täpsusjaoturi 
vahele jäävad hüdro- ja elektri-
ühendused (Pilt 93).

Pilt 94 

l Kinnitage tõstemehhanism kind-
lalt täpsusjaoturi (1) (Pilt 94) tõste-
punktidesse.

Pilt 95 

Oht!

Õnnetuse oht

Enne poldi väljatõmbamist veen-
duge, et täpsusjaotur on kindlalt 
tõstemehhanismi külge kinnita-
tud.

l Eemaldage kinnituskruvi (2) (Pilt 
95) ja tõmmake polt (1) välja.

l Tõstke täpsusjaotur masina pai-
galduskohtadest välja ja paiguta-
ge tasasele kindlale pinnale.
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5.16 Täpsusjaoturi1 täit-
mine/tühjendamine

Täpsusjaoturi täitmine

Oht!

Ärge kallake täpsusjaoturisse ku-
nagi rohkem kui 200 l killustikku, 
sest see viib lubatud kogukaalu 
ületamiseni.

Tähelepanu!

Täitke ainult kuiva killustikuga.

Killustik tohib sisaldada kõige 
enam 1% bituumenit, muidu võib 
jaoturpruss kinni kleepuda.

Segu temperatuur ei tohi olla kõr-
gem kui 80 °C (176 °F), sest see 
kahjustab võlli.

Pilt 96 

l Täitke killustikumahuti maksimaa-
lselt 200 l killustikuga (Pilt 96) 
(spets. killustikukaal 1,5 t/m³).

Täpsusjaoturi tühjendamine

Oht!

Vigastusoht Õnnetuse oht

Ärge kunagi minge töötava jaotus-
võlli tööpiirkonda.

Tühjendage mahutit ainult seisva 
mootoriga.

Enne masina laadimist ja trans-
portimist tühjendage alati täpsus-
jaotur.

Tähelepanu!

Pärast töö lõpetamist jaotusrežii-
mis tühjendage alati täpsusjaotur 
ja puhastage jaoturpruss.

l Seisake mootor.

Pilt 97 

l Tõstke luuk üles (Pilt 97).

1 Erivarustus
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Pilt 98 

l Keerake käepidemed (1) (Pilt 98) 
lahti.

l Klappige jaoturpruss (2) alla ja 
laske killustikul välja voolata.

l Puhastage jaotuspruss, vt peatük-
ki „Täpsusjaoturi jaotusrežiimi lõ-
petamine".

5.17 Täpsusjaoturi1 ka-
sutamine

Jaotamise ettevalmistamine

Oht!

Õnnetuse oht

Ärge kasutage küljele väljalükatud 
täpsusjaoturiga masinat avalikus 
liikluses sõitmiseks.

Laadimiseks ja transportimiseks 
seadke küljele väljalükatud täp-
susjaotur alati keskasendisse.

Fikseerige täpsusjaotur alati kind-
lalt lukustatud asendisse.

Pilt 99 

l Seadistage killustikukoguse regu-
leerimishoovaga (Pilt 99) vajalik 
killustikukogus.
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Pilt 100 

l Tõmmake fikseerimispolt üles ja 
viige täpsusjaotur vasakule või pa-
remale soovitud asendisse (Pilt 
100).

l Fikseerige täpsusjaotur kindlalt lu-
kustatud asendisse.

Pilt 101 

l Lülitage vibratsiooni eelvaliku 
pöördlüliti (Pilt 101) vasakpoolses-
se asendisse (käsirežiim).

Pilt 102 

l Lülitage gaasikangi puutelülitite 
hõivatuse eelvaliku (Pilt 102) 
pöördlüliti parempoolsesse asen-
disse (täpsusjaotur). 

Täpsusjaoturi sisse- või väl-
jalülitamine

Pilt 103 

l Lülitage täpsusjaotur juhtkangi va-

saku 1 või parema puutelülitiga 
(Pilt 103) sisse või välja.

650148
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5.18 Täpsusjaotur1Töö 
lõpetamine jaotus-
režiimis

Oht!

Vigastusoht

Kõiki täpsusjaoturiga seotud töid 
tohib teha ainult seisatud mootori-
ga.

Tähelepanu!

Pärast töö lõpetamist jaotusrežii-
mis tühjendage alati täpsusjaotur 
ja puhastage jaoturpruss.

l Seisake mootor.

Pilt 104 

l Tõstke klapp (Pilt 104) üles.

Pilt 105 

l Keerake käepidemed (1) (Pilt 105) 
lahti.

l Klappige jaoturpruss (2) alla ja 
laske killustikul välja voolata.

Pilt 106 

l Eemaldage jaoturprussilt mustus 
(Pilt 106), eriti asfalt.

1 Erivarustus
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Pilt 107 

Tähelepanu!

Aurupuhastiga puhastamisel väl-
tige veejoa sattumist liikurosade 
(Pilt 107) tihenduselementidesse.

l Eemaldage juhtlatilt mustus (Pilt 
107), eriti asfalt.

5.19 Pukseerimine (AD-
masin)

Oht!

Õnnetuse oht! Vigastusoht!

Kindlustage masin enne sõidupi-
duri vabastamist asjakohaste võ-
tetega veeremise vastu (nt 
metallist tõkiskingad, mille ole-
masolu tagab kasutaja).

Piduriteta haakemassi pukseeri-
miseks kasutage piisava tõmbe- ja 
pidurdusjõuga vedukit.

Kasutage pukseerimisvarrast 
(olemasolu tagab kasutaja).

Masinat ei saa juhtida.

Ärge puudutage kuumi masinaosi.

Pukseerimise käigus tühjeneb su-
letud hüdroringlus. Selle tõttu 
peab hüdroringlust pärast puk-
seerimist täitma ja õhutama.

Tähelepanu!

Pukseerige masinat vaid vabasta-
tud seisupiduri ja lühises oleva 
sõidupumbaga. 

Pukseerimiskiirus on 1 km/h, max 
pukseerimismaa on vaid vahetust 
ohutsoonist välja, kuna lubamatu 

650149
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soojuseteke ja vähene määrimine 
võib sõidupumba lõhkuda.

Ärge pukseerige masinat kinnita-
tud täpsusjaoturiga 1 tagasisuu-
nas.

Pilt 108 

l Seisake mootor.

l Pukseerige masinat esimesest või 
tagumisest pukseerimisaasast (1) 
(Pilt 108).

Sõidupumba lühisesse sul-
gemine

Pilt 109 

l Avage mootorikate ja eemaldage 
sõidupumba kate (Pilt 109).

Pilt 110 

l Keerake sõidupumba kõrgsurve-
kaitseklappide kontramutrid (2) 
(Pilt 110) lahti.

l Keerake kuuskantpesapeaga kru-
visid (1) niikaua sisse, kuni kruvi 
on vastu vedruseibi (suurem takis-
tus).

l Keerake kuuskantpesapeaga kru-
vid veel poole pöörde võrra sisse-
poole.

1 Erivarustus
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l Keerake kontramutrid kinni (pin-
gutusmoment 22 Nm (16 naela 
jala kohta)).

Esimese ja tagumise rulli pi-
duri vabastamine

Juhisi
Vabastada tuleb mõlema rulli pidur.

Pilt 111 

l Eemaldage kaks korki (Pilt 111).

Pilt 112 

l Suruge mõlemad kruvid (Pilt 112) 
vedrude vastu.

l Keerake mõlemad kruvid vaheldu-
misi ja sammhaaval lõpuni kinni 
(pingutusmoment 35 Nm (25 nae-
la jala kohta)).

l Keerake mõlemad korgid uuesti 
sisse (pingutusmoment 50 Nm (37 
naela jala kohta)).

Pärast pukseerimist

Oht!

Õnnetuse oht

Kindlustage masin enne pukseeri-
misvarda vabastamist asjakohas-
te võtetega veeremise vastu (nt 
metallist tõkiskingad, olemasolu 
tagab kasutaja).

Pärast pukseerimist rakendage 
uuesti mõlema rulli pidur.

Pilt 113 

l Eemaldage kaks korki (Pilt 113).

880140
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Pilt 114 

l Keerake mõlemad kruvid (Pilt 
114) piduri rakendamiseks täieli-
kult lahti.

l Keerake mõlemad korgid uuesti 
sisse (pingutusmoment 50 Nm (37 
naela jala kohta)).

l Rakendage ka teise rulli pidur.

Pilt 115 

l Keerake sõidupumba kõrgsurve-
kaitseklappide kontramutrid (2) 
(Pilt 115) lahti.

l Keerake kuuskantpesapeaga kru-
vid (1) lõpuni välja.

l Keerake kontramutrid kinni (pin-
gutusmoment 22 Nm (16 naela 
jala kohta)).

l Pange sõidupumba kate uuesti 
peale.

Oht!

Õnnetuse oht

Enne masina kasutuselevõtmist 
(nt pärast remonttööde lõppu) tu-
leb hüdroringlus täita ja õhutada.

Pilt 116 

l Enne kasutamist tõmmake välja 
seisupiduri magnetklapi pistik 
(Y04) (Pilt 116), et vältida seisupi-
duri vabanemist.

l Sulgege mootorikate.
920442
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Pilt 117 

l Seadke pöörlemiskiiruse regulee-
rimise hoob (Pilt 117) asendisse 
MIN.

l Käivitage mootor ja peatage see 
uuesti umbes 2–3 sekundi pärast.

l Korrake seda protsessi pärast lü-
hikest pausi uuesti.

Pilt 118 

l Avage mootorikate ja pange sei-
supiduri magnetklapi pistik (Y04) 
(Pilt 118) uuesti sisse.

l Sulgege mootorikate.

l Seejärel käivitage mootor (vt pea-
tükki „Mootori käivitamine").

5.20 Pukseerimine (AC-
masin)

Oht!

Õnnetuse oht! Vigastusoht!

Kindlustage masin enne sõidupi-
duri vabastamist asjakohaste võ-
tetega veeremise vastu (nt 
metallist tõkiskingad, mille ole-
masolu tagab kasutaja).

Piduriteta haakemassi pukseeri-
miseks kasutage piisava tõmbe- ja 
pidurdusjõuga vedukit.

Kasutage pukseerimisvarrast 
(olemasolu tagab kasutaja).

Masinat ei saa juhtida.

Ärge puudutage kuumi masinaosi.

Pukseerimise käigus tühjeneb su-
letud hüdroringlus. Selle tõttu 
peab hüdroringlust pärast puk-
seerimist täitma ja õhutama.

Tähelepanu!

Pukseerige masinat vaid vabasta-
tud seisupiduri ja lühises oleva 
sõidupumbaga. 

Pukseerimiskiirus on 1 km/h, max 
pukseerimismaa on vaid vahetust 
ohutsoonist välja, kuna lubamatu 
soojuseteke ja vähene määrimine 
võib sõidupumba lõhkuda.

880203
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Pilt 119 

l Seisake mootor.

l Pukseerige masinat esimesest või 
tagumisest pukseerimisaasast (1) 
(Pilt 119).

Sõidupumba lühisesse sul-
gemine

Pilt 120 

l Avage mootorikate ja eemaldage 
sõidupumba kate (Pilt 120).

Pilt 121 

l Keerake sõidupumba kõrgsurve-
kaitseklappide kontramutrid (2) 
(Pilt 121) lahti.

l Keerake kuuskantpesapeaga kru-
visid (1) niikaua sisse, kuni kruvi 
on vastu vedruseibi (suurem takis-
tus).

l Keerake kuuskantpesapeaga kru-
vid veel poole pöörde võrra sisse-
poole.

l Keerake kontramutrid kinni (pin-
gutusmoment 22 Nm (16 naela 
jala kohta)).

920442
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Rulli ja rataste piduri vabas-
tamine

Pilt 122 

l Keerake lukustuspolt (1) (Pilt 122) 
välja.

l Keerake kuubikukujuline kuulk-
raan asendisse I (pidur vabasta-
tud).

l Keerake rooli aeglaselt umbes 
kaks kuni kolm ringi kellaosuti 
suunas.

Pärast pukseerimist

Oht!

Õnnetuse oht

Kindlustage masin enne pukseeri-
misvarda vabastamist asjakohas-
te võtetega veeremise vastu (nt 
metallist tõkiskingad, olemasolu 
tagab kasutaja).

Pärast pukseerimist keerake pidu-
riseadme kuulkraan uuesti raken-
datud piduri asendisse ja 
kinnitage lukustuspoldiga.

Pilt 123 

l Keerake kuubikukujuline kuulk-
raan (Pilt 123) uuesti asendisse II 
(pidur rakendatud).

l Keerake lukustuspolt (1) sisse ja 
fikseerige kuuskantmutriga.

Pilt 124 

l Keerake sõidupumba kõrgsurve-
kaitseklappide kontramutrid (2) 
(Pilt 124) lahti.

l Keerake kuuskantpesapeaga kru-
vid (1) lõpuni välja.

l Keerake kontramutrid kinni (pin-
gutusmoment 22 Nm (16 naela 
jala kohta)).

920442
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l Pange sõidupumba kate uuesti 
peale.

Oht!

Õnnetuse oht

Enne masina kasutuselevõtmist 
(nt pärast remonttööde lõppu) tu-
leb hüdroringlus täita ja õhutada.

Pilt 125 

l Enne kasutamist tõmmake välja 
seisupiduri magnetklapi pistik 
(Y04) (Pilt 125), et vältida seisupi-
duri vabanemist.

l Sulgege mootorikate.

Pilt 126 

l Seadke pöörlemiskiiruse regulee-
rimise hoob (Pilt 126) asendisse 
MIN.

l Käivitage mootor ja peatage see 
uuesti umbes 2–3 sekundi pärast.

l Korrake seda protsessi pärast lü-
hikest pausi uuesti.

Pilt 127 

l Avage mootorikate ja pange sei-
supiduri magnetklapi pistik (Y04) 
(Pilt 127) uuesti sisse.

l Sulgege mootorikate.

l Seejärel käivitage mootor (vt pea-
tükki „Mootori käivitamine").

880203
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5.21 Peale-/mahalaadi-
mine ja transport

Rambiga laadimine

Oht!

Õnnetuse oht! Eluohtlik!

Kasutage ainult kandevõimelisi ja 
stabiilseid laadimisrampe. Rambi 
kalle peab olema väiksem kui ma-
sina tõusuvõime. 

Laadimisrambid peavad olema 
rasva-, õli-, lume- ja jäävabad.

Enne masina laadimist ja trans-
portimist tühjendage alati täpsus-
jaotur1.

Laadimiseks ja transportimiseks 
seadke küljele väljalükatud täp-
susjaotur alati keskasendisse.

Veenduge, et inimesed ei satuks 
masina ümbermineku või libisema 
hakkamise tõttu ohtu.

Ärge viibige juhendamise ja masi-
na laadimise ajal masina sõi-
dualas.

Pärast masina sõitmist transpor-
divahendile fikseerige liigend fik-
saatoriga.

l Tühjendage täpsusjaotur täieli-
kult, vt peatükki „Täpsusjaoturi 
täitmine/tühjendamine”.

l Viige täpsusjaotur keskasendisse, 
vt peatükki „Täpsusjaoturi kasuta-
mine".

l Sõitke masinaga ettevaatlikult 
transpordivahendile.

Pilt 128 

l Kui masinaga on transpordivahen-
dile sõidetud, paigaldage liigendile 
fiksaator (Pilt 128) ja kinnitage 
see.

Pilt 129 

l Pöörake transportimise ajaks 
Klapp-ROPS kaitsekonstrukt-

sioon2 alla. Selleks keerake rõn-
gaspoldid lahti (Pilt 129) ja seadke 

1 Erivarustus 2 Erivarustus

880136
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kinnitusplaadid püstisesse asen-
disse.

l Pöörake kaitsekonstruktsioon 
Klapp-ROPS taha alla.

Kraanaga laadimine

Oht!

Õnnetuse oht! Eluohtlik!

Koormat tohib kinnitada ja tõsta 
ainult asjatundja (vajalike tead-
mistega isik).

Enne masina laadimist ja trans-
portimist tühjendage alati täpsus-
jaotur1.

Laadimiseks ja transportimiseks 
seadke küljele väljalükatud täp-
susjaotur alati keskasendisse.

Paigaldage liigendile fiksaator.

Masina laadimisel kasutage selle 
kinnituskohtades alati sobilikke 
kinnitusvahendeid.

Iga kord enne ülestõstmist kont-
rollige, et tõstepunktid ja kinnitu-
sed ei oleks kahjustunud. Ärge 
kasutage kahjustunud või piiratud 
töökorras tõstepunkte.

Tõstke masinat ainult selleks so-
bilike seadeldistega. Kasutage ai-
nult ohutuid ja piisava 
kandevõimega tõstemehhanisme. 
Tõstemehhanismi minimaalne 
kandejõud: vt maksimaalset töö-

massi peatükist „Tehnilised and-
med”.

Ärge kunagi tõstke või laske masi-
nat alla äkiliste liigutustega.

Tõmmata tuleb alati vertikaalselt.

Masin ei tohi tõstmisel siia-sinna 
kõikuda.

Ärge minge rippuva koorma alt 
läbi ega viibige selle all.

l Tühjendage täpsusjaotur täieli-
kult, vt peatükki „Täpsusjaoturi 
täitmine/tühjendamine”.

l Viige täpsusjaotur keskasendisse, 
vt peatükki „Täpsusjaoturi kasuta-
mine".

l Paigaldage liigendile fiksaator.

l Pöörake kaitsekonstruktsioon 

Klapp-ROPS2 alla.

Pilt 130 

l Kasutage masina tõstmiseks selle 
keskel olevat riputusaasa (Pilt 
130).

1 Erivarustus 2 Erivarustus
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Lasti kinnitamine

Oht!

Õnnetuse oht! Eluohtlik!

Masina transpordiks kinnitamisel 
kasutage selle kinnituskohtades 
alati sobilikke kinnitusvahendeid.

Iga kord enne kinnitamist kontrol-
lige, et kinnituspunktid ei oleks 
kahjustunud. Ärge kasutage kah-
justunud või piiratud töökorras 
kinnituspunkte.

Kinnitage masin transpordiks nii, 
et see ei saaks hakata veerema või 
libisema ega ümber minna.

Paigaldage liigendile alati trans-
pordiks fiksaator.

Tähelepanu!

Täpsusjaotur1 peab vabalt rippu-
ma, seda ei tohi toetada ja see ei 
tohi mingil viisil transportsõidukit 
puudutada.

Ärge kunagi kinnitage kette täp-
susjaoturi külge.

Pilt 131 

l Kinnitage AD-masin (Pilt 131) 
kindlalt transpordivahendile masi-
na esi- või tagaosa juures oleva-
test kinnituspunktidest.

Pilt 132 

l Kinnitage AC-masin (Pilt 132) 
kindlalt transpordivahendile masi-
na esi- või tagaosa juures oleva-
test kinnituspunktidest.

1 Erivarustus
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Pärast transporti

Oht!

Õnnetuse oht! Eluohtlik!

Võtke masin kasutusele ainult 
ülestõstetud ja ettenähtud pingu-
tusmomendiga kinnitatud kaitse-
konstruktsiooniga Klapp-ROPS1.

Pärast transporti tuleb liigendi fik-
saator jälle eemaldada ja hoidi-
kusse kinnitada.

Pilt 133 

l Pärast transporti eemaldage lii-
gendi fiksaator (Pilt 133) ja kinnita-
ge see hoidikusse.

Pilt 134 

l Kaitsekonstruktsiooni Klapp-
ROPS ülespööramiseks seadke 
mõlema poole kinnitusplaadid 
püstisesse asendisse (Pilt 134).

Pilt 135 

l Pöörake kaitsekonstruktsioon 
Klapp-ROPS üles (Pilt 135).

l Pöörake kinnitusplaadid horison-
taalasendisse ja keerake rõngas-
poldid pingutusmomendiga 75–
200 Nm (55–148 148 naela jala 
kohta) kinni.

1 Erivarustus

880137
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6.1 Üldised hooldusjuhised

Hooldust tehes järgige vastavaid ohutuseeskirju.

Korralik hooldus garanteerib masina oluliselt suurema töökindluse ja pikendab 
oluliste masinaosade eluiga. Hooldusega kaasnevad kulutused on tunduvalt 
väiksemad kui hoolduse tegemata jätmisel tekkida võiv kahju.

Tähised Parem/Vasak on alati seotud sõidusuunaga.

l Enne igasuguste hooldustööde tegemist tuleb masin ja mootor korralikult 
puhastada.

l Ärge puudutage kuumi masinaosi.

l Hooldustööde tegemiseks asetage masin tasasele pinnale.

l Eemaldage aku pealüliti kõigi hooldustööde ajaks.

l Tehke hooldustöid ainult seisatud mootoriga.

l Enne tööde alustamist hüdrovoolikutega vabastage need rõhu alt.

l Enne tööde alustamist masina elektriliste osadega eemaldage aku ja katke 
see isoleeritult.

l Liigendi piirkonnas töötades kinnitage liigend fiksaatoriga (transpordilukk).

Keskkond

Koguge hooldustööde käigus väljajooksev õli või kütus kokku ja ärge 
laske sel maapinda ega kanalisatsiooni imbuda. Toimetage õlid ja kütus 
keskkonnasäästlikult jäätmekäitlusse.

Hoidke kasutatud filtreid eraldi prügikastis ja toimetage need keskkon-
nasäästlikult jäätmekäitlusse
Koguge bioõli alati eraldi nõusse.

Märkused kütusesüsteemi kohta
Diislimootori kasutusiga oleneb paljuski kütuse puhtusest.

l Kütuses ei tohi olla vett ega mustust. See kahjustab mootori sissepritse-
funktsiooni.

l Seestpoolt tsingitud nõud ei sobi kütuse säilitamiseks.
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l Kütuse säilituskoht tuleb valida selle järgi, et mahaminev kütus ei saaks 
kahju tekitada.

l Ärge puudutage imivoolikuga vaadi põhjas olevat setet.

l Enne kütuse võtmist peab vaat olema pikemat aega paigal seisnud.

l Vaadisisu jääk ei sobi mootoris kasutamiseks.

Märkused mootori võimsuse kohta
Diislimootori korral on põletatava õhu ja kütuse sissepritse kogus omavahel ti-
hedalt seotud ning need määravad mootori võimsuse, temperatuuri ja heitgaa-
si puhtuse.

Kui teie masin peaks pikemat aega töötama hõredas õhus (kõrgustes) ja täis-
koormusega, pidage nõu BOMAGi või mootoritootja klienditeenindusega.

Märkused jahutussüsteemi kohta
Suure võimsusega diislimootorite korral tuleb eriti järgida jahutusvedeliku et-
tevalmistamist ja kontrolli, sest muidu võivad korrosioon, kavitatsioon ja moo-
tori külmumine mootorit kahjustada.

Jahutusvedeliku ettevalmistamiseks lisatakse jahutusveele jahutussüsteemi 
kaitsevahendit (etüleenglükooli).

Antifriisi lisamine on vajalik kõigis kliimavööndites. See takistab korrosiooni te-
ket ning langetab jahutusvedeliku külmumis- ja tõstab keemispunkti.

Märkused hüdrosüsteemi kohta
Hüdrosüsteemi hooldamisel on kõige tähtsam puhtus. Vältige mustuse või 
määrdunud ainete sattumist süsteemi. Väikesed osakesed võivad kahjustada 
klappe, põhjustada pumpade kinnijooksmise ning ummistada drosseli ja juht-
süsteemi avad, tuues kaasa kulukad remonditööd.

l Kui märkate igapäevase õlitaseme kontrolli ajal hüdroõli taseme järsku lan-
gemist, kontrollige kõigi torude, voolikute ja agregaatide tihedust.

l Likvideerige välised lekked kohe. Vajaduse korral pöörduge vastutava 
klienditeeninduse poole.

l Ärge hoidke hüdroõliga kanistreid väljas või katke need vähemalt kinni. Il-
mastiku muutumisel võib kanistrisse ava kaudu vett sisse imenduda.
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l Soovitame õlipaagi täitmiseks kasutada meie peenfiltriga täite- ja filtreeri-
misseadet. Sellega filtreeritakse hüdroõli, hüdroõlifiltri kasutusaeg pikeneb 
ja hüdrosüsteem on kaitstud.

l Enne lahtivõtmist puhastage keermeühendused, täiteava kork ja nende 
ümbrus, et süsteemi ei satuks mustust.

l Täiteava ei tohi põhjuseta lahti jätta. Prahi sissesattumise vältimiseks tuleb 
see alati sulgeda.
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6.2 Käitusained

Mootoriõli

Kvaliteet

Määrdeõlisid liigitatakse vastavalt nende tõhususele ja kvaliteediklassile. Ka-
sutada võib teiste, võrreldavate parameetritega õlisid.

Vähese väävlisisaldusega (< 0,05%) kütust kasutades tohib vastavalt API1 
klassifikatsioonile kasutada vaid CF, CF-4, CG-4, CH-4 ja CI-4 tüüpi õli.

Suure väävlisisaldusega kütust kasutades soovitame kasutada CF või kõrge-
ma klassi mootoriõli, mille üldleelisarv oleks vähemalt 10.

Tähelepanu!

Ärge kasutage CJ-4 klassi määrdeõli!

Õli viskoossus

Kuna määrdeõli viskoossus (voolavus) temperatuuriga muutub, on viskoos-
susklassi (SAE-klassi) valikul otsustava tähtsusega välistemperatuur mootori 
töökohal.

Optimaalsed töötingimused saavutate siis, kui järgite järgnevat õli viskoossu-
se diagrammi.

1 American Petroleum Institute (Ameerika Naftainstituut)

Välistemperatuur viskoossus

üle 25 °C (77 °F)
SAE 30
SAE 10W-30 
SAE 15W-40

0 °C kuni 25 °C (32 °F kuni 77 °F)
SAE 20
SAE 10W-30
SAE 15W-40

alla 0 °C (32 °F) SAE 10W
SAE 10W-30
SAE 15W-40
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Õlivahetuse intervallid

Pikim lubatud määrdeõli kasutamise aeg mootoris on 1 aasta. See tähendab, 
et kui kasutustundide järgi ei ole allpool nimetatud õlivahetuse intervallid aasta 
jooksul täis saanud, tuleb määrdeõli vahetada vähemalt kord aastas kasutus-
tundidele vaatamata.

API: CF, CF-4, CG-4, CH-4 ja CI-4: 250 kasutustundi

Tähelepanu!

Kasutades kütuseid, mille väävlisisaldus on üle 0,5%, on õlivahetusin-
tervall poole lühem.

Kütused

Kvaliteet

Tsetaaniarv. Soovitatav tsetaaniarv on vähemalt 45. Eelistatavalt võiks tsetaa-
niarv olla aga üle 50, iseäranis siis, kui välistemperatuur jääb alla –20 °C (–4 
°F) ja kui töötatakse kõrgusel üle 1500 m (4921 jala) merepinnast.

Diiselkütuse näitajad. Kasutatava kütuse väävlisisalduse protsent (ppm) peab 
vastama kõigile mootori kasutuspiirkonnas heitgaasidega kohta kehtivate ees-
kirjade nõuetele.

Soovitame tingimata kasutada alla 0,10% (1000 ppm) väävlisisaldusega dii-
selkütust.

Kõrge, st 0,50% (5000 ppm) kuni 1,0% (10000 ppm) väävlisisaldusega kütuse 
kasutamise korral on mootoriõli vahetamise intervall poole lühem.

Tähelepanu!

Ärge kasutage üle 1,0% (10000 ppm) väävlisisaldusega kütust.

Soovitame kasutada EN590 või ASTM D975 spetsifikatsioonidele vastavat dii-
selkütust.

2-D tähisega diiselkütus on vähese lenduvusega destillaatkütus, mis on mõel-
dud eeskätt tööstuslike mootorite ja raskeveokite käitamiseks (SAE J313 
JUN87).
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Alla 56 kW (75 hj) võimsusega KUBOTA diiselmootorid kuuluvad EPA1 heit-
gaasistandardi järgi 4. või väiksema taseme diiselmootorite hulka, mistõttu on 
vähese või väikseima väävlisisaldusega diiselkütuse kasutamine nende moo-
torite puhul rangelt ettekirjutatud, kui neid kasutatakse EPA määratletud kasu-
tusaladel. 2-D tähisega kütuse asemel võib kasutada 2-D S500 või S15 
tähisega kütust. Kui välistemperatuur jääb alla –10 °C (+14 °F), kasutage 1-D 
tähisega kütuse asemel 1-D S500 või S15 tähisega kütust.

Kütusevaru tuleb alati õigeaegselt täiendada.

Talvekütus

Oht!

Tuleoht!

Diiselkütuseid ei tohi kunagi bensiiniga segada.

Talvel kasutage vaid talvekütust, et parafiini sadestumise tõttu ei tekiks um-
mistust. Väga madalate temperatuuride juures võib esineda sadestumise tõttu 
tekkivaid tõrkeid isegi talvediislit kasutades. 

Jahutusvedelik
Kasutage alati külmumisvastase vahendi ning puhta, pehme vee segu suhtes 
1:1.

Eriti äärmusliku temperatuuri korral küsige antifriisi kohta nõu meie või mootori 
tootja klienditeeninduselt.

On olemas erinevat sorti antifriise. Selle mootori jaoks kasutage etüleenglü-
kooli.

Enne, kui valate radiaatorisse antifriisiga segatud jahutusvedeliku, peske ra-
diaator puhta veega läbi. Korrake seda protseduuri kaks kuni kolm korda, et 
radiaatori ja mootoribloki sisemus ära puhastada.

Külmumisvastase vahendi kokkusegamine. Valmistage segu 50%-st antifrii-
sist ja 50%-st vähese mineraalisisaldusega puhtast veest. Segage hoolikalt ja 
kallake segu radiaatorisse. Vee ja antifriisi segamise protsess oleneb antifriisi 
margist. Vt ka norme SAEJ1034 ja SAE J814c. 

1 United States Environmental Protection Agency (Ameerika Ühendriikide Keskkonnakaitse 
Agentuur)
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Antifriisi lisamine. Kui jahutusvedeliku tase aurustumise tagajärjel langeb, to-
hib jahutussüsteemi lisada vaid puhast vett. Kui süsteem lekib, tuleb lisada sa-
mas vahekorras segatud sama tootemargi antifriisi.

Tähelepanu!

Ärge segage erinevaid jahutusvedelikke ja muid lisandeid omavahel. 

Kui kasutate antifriisi, ärge kasutage radiaatori puhastusvahendit. Antifriis si-
saldab korrosioonitõrjevahendit. Selle vahendi segunemisel puhastusvahen-
diga võib tekkida jahutussüsteemi kahjustav sade.

Antifriisi sisaldus

50% =–37 °C (–35 °F)

Keskkond

Toimetage jahutusvedelik keskkonnasäästlikult jäätmekäitlusse.

Mineraalõli põhjal valmistatud hüdroõli
Hüdraulikasüsteem töötab hüdroõliga HV 46 (ISO), mille kinemaatiline vis-
koossus on 40 °C (104 °F) juures 46 mm2/s ja 100 °C (212 °F) juures 8 mm2/
s. Õli juurde lisades või vahetades kasutaga ainult kvaliteetset DIN 51524 nor-
mi 3. osa nõuetele vastavat HVLP tüüpi või ISO 6743/3 standardi nõuetele 
vastavat HV tüüpi hüdroõli. Viskoossuse indeks (VI) peab olema vähemalt 150 
(jälgige tootja esitatud andmeid).

Bioloogiline hüdroõli
Hüdraulikasüsteemi võib täita ka bioloogilise eetripõhise hüdraulikaõliga.

Bioloogiline hüdroõli Panolin HLP Synth.46 vastab DIN 51524 normi järgi sa-
madele nõuetele kui mineraalõli põhjal valmistatud hüdroõli.

Kui olete hüdraulikasüsteemi täitnud Panolin HLP Synth.46 õliga, lisage hiljem 
juurde ainult sama tüüpi õli.

Mineraalõli baasil valmistatud hüdroõli vahetamisel bioloogilise estripõhise õli 
vastu konsulteerige vastava õlitootja määrdetehniliste küsimuste eest vastu-
tava klienditeenindusega.
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Tähelepanu!

Pärast ühelt õlitüübilt teisele üleminekut kontrollige eriti põhjalikult filt-
reid.

Kontrollige regulaarselt õli vee ja mineraalõli sisaldust.

Vahetage hüdroõli filtrit iga 500 töötunni järel.
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6.3 Käitusainete tabel

Masina osa Käitusaine Kogus

Suvi Talv Tähelepanu! 
Jälgige täite-
markeerin-
guid

Mootor

– Mootoriõli Mootoriõli API: 
CF, CF-4, CG-4, CH-4 või CI-4

u 6,5 l 
(1,7 USA gal-
lonit)

SAE 10W-40 
(–20 °C kuni +40 °C) (–4 °F kuni +104 °F)

(BOMAG 009 920 06; 20 l)

SAE 10W-30 
(-15 °C kuni +30 °C) (+5 °F kuni +86 °F)

SAE 15W-40
(-15 °C kuni +40 °C) (+5 °F kuni +104 °F)

SAE 30
(+5 °C kuni +30 °C)
(+41 °F kuni +86°F)

SAE 10W
(-30 °C kuni -5 °C)

(-22 °F kuni +23 °F)

– Kütus Diisel Talvediisel 
(kuni –12 °C)

(+10,4 °F)

u 35 l
(9,2 USA gal-
lonit)

– Jahutusvedelik Vee ja antifriisi segu
(BOMAG 009 940 08; 20 l)

u 6,0 l
(1,6 USA gal-
lonit)
BOMAG122 BW 100/120 AD-5/AC-5
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Masina osa Käitusaine Kogus

Suvi Talv Tähelepanu! 
Jälgige täite-
markeerin-
guid.

Hüdraulikasüs-
teem 

Hüdroõli (ISO), HVLP 46
(BOMAG 009 930 09; 20 l)

või 
biolagunev estri baasil valmistatud hüd-

roõli

u 35 l
(9,2 USA gallo-
nit)

Niisutusseade Vesi Antifriisiga sega-
tud vesi 1

1 Segage antifriis veega tootja juhiseid järgides.

AD: u 205 l
(54,2 USA gal-
lonit)
AC: u 160 l
(42,3 USA gal-
lonit)

Rataste niisutus Emulsioon u 45 l
(11,9 USA gal-
lonit)
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6.4 Esmakordne kasutuselevõtt

Uute masinate või remonditud mootorite kasutuselevõtul tuleb teha järg-
mised hooldustööd.

Tähelepanu!

Kuni u 250 töötunnini tuleb mootori õlitaset kontrollida kaks korda päe-
vas.

Olenevalt mootori koormusest väheneb õlikulu u 100 kuni 250 töötunni 
järel normaaltasemeni.

Hooldus pärast 50 töötundi

l Vahetage mootoriõli ja filter.

l Kontrollige, et mootor ei lekiks.

l Pingutage õhufiltri, paisupaagi ja teiste masinale kinnitatud osade kinnitus-
kruvisid.

l Kontrollige, et masina poldid oleksid kinni, vajaduse korral pingutage.
BOMAG 125BW 100/120 AD-5/AC-5



 Tehnohooldus
6.5 Hooldustabel

Nr Hooldustöö Juhis

Suuremate põhihooldustega koos tuleb teha ka väiksemate hooldusin-
tervallidega vahehooldusi. 

Iga 10 töötunni järel

6.6 Mootori õlitaseme kontrollimine Mõõtevarda märgistus
6.7 Kütusevaru kontrollimine
6.8 Hüdroõli taseme kontrollimine Mõõtevarda märgistus
6.9 Hüdroõli filtrielemendi kontrollimine Määrdumisnäit
6.10 Jahutusvedeliku taseme kontrollimine

6.11 Veevaru kontrollimine

6.12 Emulsioonivaru kontrollimine ainult AC-masinad

Iga 50 töötunni järel

6.13 Õhufiltri kontrollimine, puhastamine, vajaduse 
korral vahetamine

vahetage vähemalt 1 
kord aastas välja

6.14 Kütusevoolikute ja klambrite kontrollimine
6.15 Veeseparaatori kontrollimine, puhastamine
6.16 Täpsusjaoturi hooldamine
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Nr Hooldustöö Juhis

Iga 250 töötunni järel

6.17 Mootoriõli ja õlifiltri padruni vahetamine1

1 Esmakordne kasutuselevõtt: vahetage õli iga 50 töötunni järel, seejärel iga 250 töötunni järel. 
Kasutades kütuseid, mille väävlisisaldus on üle 0,5%, on õlivahetusintervall poole lühem.

vähemalt 1 kord aastas
Vt joonealust märkust

6.18 Kiilrihma kontrollimine, pinguldamine ja vaja-
duse korral vahetamine

6.19 Õhu sissevõtuvoolikute kontrollimine
6.20 Jahutusvedeliku ja hüdroõli radiaatori puhas-

tamine
6.21 Aku hooldamine Akumääre
6.22 Jahutuslõdvikute ja klambrite kontrollimine
6.23 Puhastusraudade kontrollimine, vajaduse kor-

ral väljavahetamine
6.24 Seisupiduri kontrollimine

Iga 500 töötunni järel

6.25 Kogunenud mustuse kütusepaagist väljalask-
mine

6.26 Kütusefiltri vahetamine
6.27 Antifriisi kontsentratsiooni ja jahutusvedeliku 

taseme kontrollimine
BOMAG 127BW 100/120 AD-5/AC-5



 Tehnohooldus
Nr Hooldustöö Juhis

Iga 1000 töötunni järel

6.28 Klapivahe kontrollimine, reguleerimine külma mootoriga
Sisse- ja väljalase: 
0,18–0,22 mm 
(0,007–0,009 tolli)

6.29 Diislimootori kinnituse kontrollimine
6.30 Gaasikangi toimimise kontrollimine

Iga 2000 töötunni järel

6.31 Hüdroõli ja õhufiltri vahetamine1

1 Ka hüdraulikasüsteemi remondi korral.

Vt joonealust märkust
vähemalt iga 2 aasta 
tagant

6.32 Hüdroõli filtri vahetamine1 Vt joonealust märkust
vähemalt iga 2 aasta 
tagant

6.33 Jahutusvedeliku vahetamine vähemalt iga 2 aasta 
tagant

6.34 Kütusevoolikute vahetamine vähemalt iga 2 aasta 
tagant

6.35 Sissepritseklapi kontrollimine Tööd tohib teha ainult 
vastava volitusega tee-
ninduspersonal.
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Nr Hooldustöö Juhis

Iga 3000 töötunni järel

6.36 Kütuse sissepritsepumba kontrollimine Tööd tohib teha ainult 
vastava volitusega tee-
ninduspersonal.

Vajaduse järgi

6.37 Rehvirõhu kontrollimine ainult AC-masinad
6.38 Niisutusseade, hooldus külmumisohu korral
6.39 Pingutusmomendid
6.40 Mootori konserveerimine
BOMAG 129BW 100/120 AD-5/AC-5
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 Iga 10 töötunni järel

6.6 Mootori õlitaseme 
kontrollimine

Tähelepanu!

Masin peab seisma horisontaal-
selt.

Kui mootor on soe, jätke see seis-
ma ja kontrollige vähemalt viie mi-
nuti pärast õlitaset.

Külma mootori korral võib õlitaset 
kohe kontrollida.

Õlisortide kohta vt lähemalt pea-
tükkidest „Käitusained” ja „Käitu-
sainete tabel”.

Pilt 136 

l Tõmmake õlitaseme mõõtevarras 
(Pilt 136) välja, pühkige puhta kiu-
vaba lapiga puhtaks ja torgake ta-
gasi lõpuni sisse.

l Tõmmake õlitaseme mõõtevarras 
uuesti välja.

Õlitase peab alati jääma märgistuste 
MIN ja MAX vahele.

l Kui õlitase on madalam, tuleb õli 
lisada.

l Kui õlitase on kõrgem, tuleb välja 
selgitada põhjus ja õli välja lasta.
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 Iga 10 töötunni järel
6.7 Kütusevaru kont-
rollimine

Tähelepanu!

Lisage alati kütust õigeaegselt 
juurde.

Pilt 137 

l Kontrollige kütusevaru kütusepaa-
gi näidikult (i) (Pilt 137).

Tankimine

Oht!

Tuleoht

Kütusesüsteemiga töötades on 
keelatud kasutada lahtist tuld. 
Ärge suitsetage ega loksutage kü-
tust maha.

Ärge tankige suletud ruumides.

Seisake mootor.

Oht!

Oht tervisele

Ärge hingake sisse kütuseaure.

Tähelepanu!

Määrdunud kütus lõhub või kah-
justab mootorit. Vajadusel lisage 
kütust läbi sõelfiltri.

Jälgige tankimist pidevalt.

Kütuse kvaliteeti ja koguseid vt 
peatükkidest „Käitusained” ja 
„Käitusainete tabel”.

Keskkond

Koguge väljavoolanud kütus kok-
ku ja ärge laske sel pinnasesse 
imbuda.

l Seisake mootor.

l Avage mootorikate.

Pilt 138 

l Puhastage täiteava ümbrus.

l Avage kütusepaagi kork (Pilt 138).
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 Iga 10 töötunni järel
l Vajaduse korral lisage kütust juur-
de (diislit või talvist diislit).

l Keerake kütusepaagi kork uuesti 
peale.

6.8 Hüdroõli taseme 
kontrollimine 

Tähelepanu!

Kui igapäevase õlitaseme kontrol-
li käigus tuvastatakse hüdroõli ta-
seme langemine, tuleb kontrollida 
kõigi voolikute ja agregaatide tihe-
dust.

Panolin HLP Synth. 46 õliga täide-
tud hüdraulikaseadmetesse lisage 
ainult sama õli. Kui soovite kasu-
tada teisi, estrite baasil valmista-
tud õlisid, konsulteerige vastava 
õlitootja määrdetehniliste küsi-
muste eest vastutava klienditee-
nindusega.

Õlisortide kohta vt lähemalt pea-
tükkidest „Käitusained” ja „Käitu-
sainete tabel”.

Pilt 139 

l Kontrollige hüdroõli taset mõõte-
vardaga. Õlitase peab jääma mär-
gistuste „MIN” ja „MAX” vahele 
(Pilt 139).

650100
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 Iga 10 töötunni järel
l Kui õlitase jääb alla selle, tuleb 
hüdroõli juurde lisada. 6.9 Hüdroõli filtriele-

mendi kontrollimi-
ne

Tähelepanu!

Kui hüdroõli on väga külm, võib 
näidiku indikaator pinnale tõusta. 
Seetõttu kontrollige filtrielementi 
vaid töötemperatuuridel ja suruge 
indikaator sisse.

Pilt 140 

l Kontrollige määrdumisnäitu (Pilt 
140) töösoojas olekus ja mootori 
maksimaalsel pöörlemiskiirusel.

l Vajaduse korral suruge indikaator 
sisse.

Indikaator jääb alla=Hüdroõli filtriele-
ment on korras.

Indikaator hüppab 
välja = Hüdroõli filtriele-

ment vajab vahe-
tamist.
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6.10 Jahutusvedeliku 
taseme kontrollimi-
ne

Oht!

Põletusoht

Võtke jahutusvedeliku paisupaa-
gilt kork maha ainult siis, kui moo-
tor on maha jahtunud.

Tähelepanu!

Kui märkate igapäevase kontrolli-
mise käigus jahutusvedeliku tase-
me langemist, kontrollige kõiki 
torusid, voolikuid ja mootorit, et 
need ei lekiks.

Jahutusvedeliku kvaliteedi kohta 
vt peatükki „Käitusained”.

Pilt 141 

l Kontrollige paisupaagilt (Pilt 141) 
jahutusvedeliku taset.

l Jahutusvedeliku lisamiseks kee-
rake kork maha ja valage seda 

juurde, kuni tase ulatub tähiseni 
MAX.

880145
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6.11 Veevaru kontrolli-
mine

Tähelepanu!

Külmumisohu korral järgige eri 
hooldusjuhiseid. Vt peatükki „Nii-
sutusseade, hooldus külmal ajal”.

Jälgige, et kaane õhutusavad 
oleksid vabad.

Pilt 142 

l Kontrollige veepaagi näidikult (Pilt 
142) veetaset.

Pilt 143 

l Avage veepaagi kaas (Pilt 143).

l Valage läbi sõela vett juurde ja 
pange kaas peale tagasi.

880139
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6.12 Emulsioonivaru 
kontrollimine1

Tähelepanu!

Erinevaid emulsioone ei tohi oma-
vahel segada. Vajaduse korral las-
ke kõigepealt emulsioon välja.

Järgige tootja poolt etteantud vee 
ja emulsiooni vahekorda.

Jälgige, et kaane õhutusavad 
oleksid vabad.

Pilt 144 

l Võtke emulsioonipaagilt kaas 
maha (Pilt 144), vajaduse korral li-
sage emulsiooni ja seejärel pange 
kaas peale tagasi.

 

1 ainult AC masinad
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 Iga 10 töötunni järel
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 Iga 50 töötunni järel

6.13 Õhufiltri kontrolli-
mine, puhastami-
ne, vajaduse korral 
vahetamine

Tähelepanu!

Ärge kunagi käivitage mootorit, 
kui õhufilter on eemaldatud.

Õhufiltrit saab vajaduse korral pu-
hastada kuni kuus korda. Hilje-
malt ühe aasta pärast tuleb see 
koos turvaelemendiga välja vahe-
tada.

Kui õhufiltrile on kogunenud nõe-
taoline kiht, ei ole seda mõtet 
enam puhastada.

Ärge mingil juhul kasutage puhas-
tamiseks bensiini või tuliseid ve-
delikke.

Pärast puhastamist kontrollige 
õhufiltrit käsilambiga ja veendu-
ge, et see ei oleks kahjustunud.

Ärge mingil juhul jätkake kahjus-
tunud õhufiltri kasutamist. Kahtlu-
se korral paigaldage uus õhufilter.

Kui õhufilter on kahjustunud, tu-
leb välja vahetada ka turvaele-
ment.

Turvaelementi ei tohi puhastada.

Juhisi
Soovitame õhufiltri igal juhul välja va-
hetada. Uus filterelement maksab 

oluliselt vähem kui võimaliku mooto-
ririkke kõrvaldamine.

l Avage mootorikate.

Juhisi
Väga tolmustes tingimustes tuleb filt-
rihooldusnäitu vajaduse korral iga 
päev kontrollida.

Pilt 145 

Õhufilter vajab hooldust siis, kui filtri-
hooldusnäidiku (Pilt 145) läbipaist-
vasse ossa ilmub punane nõel.

Tähelepanu!

Pärast õhufiltri puhastamist viige 
filtrihooldusnäidiku punane nõel 
tagasi nulli, vajutades algoleku 
taastamise nupule.
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Pilt 146 

l Tehke korpuse kaane ved-
ruklambrid lahti (Pilt 146) ja võtke 
kaas ära.

Pilt 147 

l Tõmmake õhufilter (Pilt 147) ker-
gelt keerates välja.

l Puhastage korpuse kaas ja tolmu-
eemaldusventiil.

Oht!

Vigastusoht.

Kandke kaitseriideid (kaitseprille 
ja -kindaid).

Pilt 148 

l Puhuge õhufilter (Pilt 148) kuiva 
suruõhuga (max 2,1 baari (30 psi) 
seest välja läbi, liigutades pihustit 
filtris üles-alla, kuni tolmu enam ei 
tule.

Pilt 149 

l Kontrollige käsilambiga, et õhufiltri 
paberist lõõtsas ei oleks reben-
deid ja auke (Pilt 149).

l Kahjustuste korral vahetage õhu-
filter ja turvaelement välja.
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Pilt 150 

l Lükake õhufilter ettevaatlikult kor-
pusse (Pilt 150).

Tähelepanu!

Tolmueemaldusventiil peab olema 
suunatud vertikaalselt alla.

Jälgige, et kaane sulgurid fiksee-
ruksid õigesse asendisse.

l Pange korpuse kaas uuesti tagasi.

Filtri turvaelemendi vaheta-
mine

Tähelepanu!

Turvaelementi ei tohi puhastada 
ega pärast eemaldamist uuesti ka-
sutada.

Turvaelement tuleb välja vahetada 
järgmistel juhtudel:

l kui õhufilter on kahjustunud või 
vahetatakse välja;

l hiljemalt ühe aasta pärast;

l kui pärast õhufiltri puhastamist 
ilmub filtrihooldusnäidikul pu-
nane nool jälle nähtavale.

Pilt 151 

l Eemaldage korpuse kaas ja võtke 
õhufilter välja.

l Tõmmake turvaelement (Pilt 151) 
kergelt keerates välja.

l Lükake uus turvaelement sisse.

l Asetage õhufilter sisse ja korpuse 
kaas tagasi peale.
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6.14 Kütusetorude ja 
klambrite kontrolli-
mine

Oht!

Põletusoht

Kontrollida tohib vaid pärast moo-
tori seiskamist, kui mootor on jah-
tunud.

Tähelepanu!

Kui te märkate, et kütusevoolik või 
vooliku klambrid on kahjustunud, 
vahetage kahjustunud detailid vii-
vitamatult välja või parandage 
need.

Sulgege küljest võetud või uued 
kütusevoolikud mõlemast otsast 
puhta lapi või mõne muu sarnase 
esemega, et vältida mustuse sat-
tumist kütusesüsteemi. Mustuse-
osakesed võivad kahjustada 
sissepritsepumpa.

l Kontrollige kõigi kütusetorude ja 
klambrite seisukorda, tihedust ja 
seda, kas nad püsivad kindlalt 
omal kohal.

6.15 Veeseparaatori 
kontrollimine, pu-
hastamine

Oht!

Tuleoht

Kütusesüsteemiga töötades on 
keelatud kasutada lahtist tuld. 
Ärge suitsetage ega loksutage kü-
tust maha.

Seisake mootor.

Oht!

Oht tervisele

Ärge hingake sisse kütuseaure.

Juhisi
Veeseparaatori hooldusintervallid 
olenevad kütuse veesisaldusest ja 
neid ei ole võimalik üldistavalt kind-
laks määrata. Seetõttu tuleb pärast 
mootori kasutuselevõttu alguses iga 
päev kontrollida, kas veeseparaato-
ris on märgata vee kogunemist.

Keskkond

Koguge väljavoolav kütus kokku 
ja toimetage see keskkonnasõbra-
likult jäätmekäitlusesse.
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Pilt 152 

l Keerake väljalaskeventiil (Pilt 152) 
mõne pöörde võrra lahti ja koguge 
väljavoolav kütus/vesi kokku.

l Keerake väljalaskeventiil uuesti 
kinni ja jälgige, et see ei lekiks, va-
jaduse korral vahetage tihend väl-
ja.

6.16 Täpsusjaoturi1 
hooldamine

Määrige täpsusjaoturi järgmisi osi.

l Jaotusvõlli laagrid

l Ajamikett

l Killustikukoguse reguleerimis-
hoob

l Tähtpidemetega kruviühendused

l Kõik liikuvad osad
 

880194

1 Erivarustus
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 Iga 250 töötunni järel

6.17 Mootoriõli ja õlifilt-
ri padruni vaheta-
mine

Oht!

Põletusoht

Põletusoht kuuma õli väljalaskmi-
sel.

Mootori õlifiltri mahakeeramisel 
lekkiva kuuma õli tõttu.

Tähelepanu!

Nõue vahetada õli iga 250 töötunni 
järel kehtib alla 0,5% väävlisisal-
dusega kütuste kasutamisel. Ka-
sutades kütuseid, mille 
väävlisisaldus on üle 0,5%, on õli-
vahetusintervall poole lühem.

Laske mootoriõli välja ainult siis, 
kui mootor on soe.

Õlisorte ja -kogust vt peatükkidest 
„Käitusained” ja „Käitusainete ta-
bel”.

Keskkond

Koguge väljavoolav õli kokku ja 
toimetage see koos õlifiltri padru-
niga keskkonnasäästlikult jäätme-
käitlusesse.

Pilt 153 

l Keerake õli täiteava kork maha 
(Pilt 153).

Pilt 154 

l Keerake sulgurkork (Pilt 154) 
maha ja koguge väljavoolav õli 
kokku.

l Keerake kork uuesti kinni.

880196 OIL
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Pilt 155 

l Keerake filtripadrun (Pilt 155) so-
biva lintvõtmega maha.

l Kui filtrihoidiku tihenduspind on 
must, puhastage seda.

Pilt 156 

l Määrige uue filtripadruni kummiti-
hend kergelt sisse (Pilt 156).

l Kruvige uus filtripadrun käsitsi 
peale, kuni tihend on vastu padru-
nit.

l Keerake filtripadrun veel poole 
pöörde võrra kinni.

Pilt 157 

l Lisage uus mootoriõli (Pilt 157).

l Keerake õli täiteava ava kork 
uuesti peale.

Pilt 158 

l Pärast lühikest proovikäivitamist 
kontrollige veel kord tihedust ja õli-
taset (Pilt 158), vajaduse korral li-
sage õli juurde, kuni selle tase 
ulatub ülemise märgistuseni 
(MAX).
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6.18 Kiilrihma kontrolli-
mine, pinguldami-
ne ja vajaduse 
korral vahetamine

Kiilrihma kontrollimine

Pilt 159 

l Kontrollige kogu kiilrihma (1) (Pilt 
159) ulatuses, et sel ei oleks kah-
justusi ega mõrasid.

l Kahjustatud või mõranenud kiil-
rihm tuleb koheselt välja vaheta-
da.

l Kontrollige pöidlaga vajutades, 
kas kiilrihma saab rihmarataste 
(A) (Pilt 159) vahel umbes 7 kuni 9 
mm (0,28 kuni 0,35 tolli) alla vaju-
tada. Vajaduse korral pinguldage 
rihma.

Kiilrihma pingutamine
l Keerake kinnituspolte (2) (Pilt 

159) natuke lahti.

l Suruge generaatorit kangi abil väl-
japoole, kuni kiilrihm on pingul.

l Keerake kõik poldid uuesti kinni ja 
kontrollige veel kord kiilrihma pin-
get.

Kiilrihma vahetamine
l Keerake kinnituspolte (2) (Pilt 

159) natuke lahti.

l Suruge generaator mootori vastu.

l Eemaldage vana kiilrihm.

l Asetage uus rihm rihmaratastele.

l Pingutage kiilrihma, nagu on ees-
pool kirjeldatud.
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6.19 Õhu sissevõtuvoo-
likute kontrollimine

Oht!

Põletusoht!

Kontrollimisega seotud töid tohib 
teha vaid pärast mootori seiska-
mist, kui mootor on jahtunud.

Tähelepanu!

Jälgige, et õhu sissevõtusüsteemi 
ei satuks mustust, sest see võib 
mootorit kahjustada!

Kui õhu sissevõtuvoolik on kah-
justunud, tuleb see koos klambri-
tega koheselt välja vahetada.

l Kontrollige kõigi õhu sissevõtu-
voolikute ja klambrite seisukorda 
ja kinnitust.

6.20 Jahutusvedeliku ja 
hüdroõli radiaatori 
puhastamine

Oht!

Vigastusoht!

Puhastustöid tohib läbi viia ainult 
pärast mootori seiskamist, kui 
mootor on jahtunud.

Tähelepanu!

Vältige puhastustöödel radiaatori-
võre ribide deformeerumist.

Ventilaatorilabade ja radiaatori 
määrdumine tähendab jahutusvõi-
me vähenemist. Mustuse kogune-
mist neisse kohtadesse 
soodustavad õlised ja kütusest 
märjad pinnad. Seetõttu tuleb või-
malik õli- ja kütuseleke jahutus-
ventilaatori või radiaatori 
ümbruses alati koheselt kõrvalda-
da ja seejärel jahutuspinnad pu-
hastada.
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Pilt 160 

l Avage kapott.

l Eemaldage ventilaatori kaitsevõre 
(Pilt 160).

l Puhastage radiaatorit suruõhuga.

Pilt 161 

l Puhastage radiaatorit (Pilt 161)su-
ruõhuga.

Külmpuhastusvahendiga 
puhastamine

Tähelepanu!

Katke elektrilised osad, nagu ge-
neraator, regulaator ja starter, 
kaitseks otsese vee eest kinni.

l Pihustage mootorile ja radiaatorile 
nende puhastamiseks ettenähtud 
vahendit (nt külmpuhastusvahen-
dit), laske mustuse ligunemiseks 
mõnda aega seista ja peske need 
tugeva veejoaga puhtaks.

l Pange ventilaatori kaitsevõre pea-
le tagasi.

l Rooste tekke vältimiseks laske 
mootoril natuke aega käia ja üles 
soojeneda.

650133
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6.21 Aku hooldamine

Oht!

Söövitusoht! Plahvatusoht!

Aku läheduses ei tohi suitsetada 
ega olla lahtist tuld.

Aku sisaldab hapet. Vältige kon-
takti naha või riietega.

Kandke kaitseriideid.

Ärge asetage akule tööriistu.

Eemaldage aku laadimise ajaks 
korgid, et plahvatusohtlikud gaa-
sid ei saaks koguneda.

Keskkond

Kasutatud akud toimetage nõuete 
järgi jäätmekäitlusesse.

Juhisi
Ka hooldusvabad akud vajavad hool-
damist. Hooldusvaba tähendab liht-
salt seda, et vedelikutaset ei ole vaja 
kontrollida. Igale akule on omane 
iseeneslik tühjenemine, mis järele-
valve puudumisel toob kaasa aku 
kahjustumise süvatühjenemise tõttu.

Seetõttu tuleb seisuaegadel:

l lülitada välja kõik elektritarbijad (nt 
süüde, tuled, kabiini valgustus, 
raadio);

l mõõta regulaarselt aku tühijooksu 
pinget. Vähemalt kord kuus.

Orienteeruvad väärtused: 12,6 V = 
täis laetud; 12,3 V = 50% tühjene-
nud.

l Laadige akut kohe tühijooksupin-
gega 12,25 V või vähem. Ärge kiir-
laadige.

Aku tühijooksupinge tekib u 10 tundi 
pärast viimast laadimist või tund 
aega pärast viimast tühjenemist.

l Pärast iga laadimist laske akul 
enne kasutuselevõttu tund aega 
seista.

l Seisuaegadel, mis kestavad 
kauem kui kuu aega, ühendage 
aku lahti. Ärge unustage tühijook-
supinget regulaarselt mõõta.

Tähelepanu!

Süvatühjenenud akudele (akud, 
mille korral tekib plaatidele sul-
faat) ei laiene garantii!

Pilt 162 

l Avage mootorikate.

l Puhastage aku (Pilt 162) ja aku-
ruum.

880157
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l Puhastage aku poolused ja klem-
mid ning määrige akule mõeldud 
määrdega (vaseliiniga).

l Pingutage ühendusklemme.

l Kontrollige aku kinnitust.

6.22 Jahutuslõdvikute 
ja klambrite kont-
rollimine

Oht!

Põletusoht!

Kontrollimisega seotud töid tohib 
teha vaid pärast mootori seiska-
mist, kui mootor on jahtunud.

Tähelepanu!

Kui mõni jahutuslõdvik on üles 
paisunud, jäigastunud või pragu-
nenud, tuleb nii voolik kui ka selle 
klambrid viivitamatult välja vahe-
tada.

Pilt 163 

l Kontrollige kõigi jahutuslõdvikute 
ja klambrite (Pilt 163) seisukorda 
ja kinnitust.

650132
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6.23 Puhastusraudade 
kontrollimine, vaja-
duse korral välja-
vahetamine

Rullid

Pilt 164 

l Avage luuk, kontrollige puhastus-
raudu, vajaduse korral vahetage 
need välja (Pilt 164).

Rattad (AC-masinad)

Pilt 165 

l Avage tagumine luuk, kontrollige 
puhastusraudu, vajadusel vaheta-
ge need välja (Pilt 165).

l Reguleerige puhastusraud poltide 
abil selliselt, et see jääks rehvidest 
võrdselt umbes 2 mm (0,08 tolli) 
kaugusele.

880199
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6.24 Seisupiduri kont-
rollimine

Oht!

Eluohtlik

Enne seisupiduri kontrollimist 
veenduge, et masina ees ja taga ei 
oleks inimesi ega takistusi.

Seadke masin horisontaalsele 
pinnale.

l Peatage masin horisontaalsel pin-
nal ja seisake mootor.

Pilt 166 

l Avage mootorikaas ja tõmmake 
välja seisupiduri magnetklapi pis-
tik (Y04) (Pilt 166), et vältida sei-
supiduri vabanemist.

l Sulgege mootorikate.

Pilt 167 

l Seadke pöörlemiskiiruse regulee-
rimise hoob (Pilt 167) asendisse 
MIN.

l Käivitage mootor.

Pilt 168 

l Liigutage gaasikang (Pilt 168) sei-
supiduri asendist välja ja esmalt 
tahapoole.

l Seejärel lükake gaasikangi ette-
poole.
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Oht!

Õnnetuse oht

Masin ei tohi kontrolli käigus liiku-
da.

Kui masinat saab siiski liigutada, 
tuleb masina pidurisüsteemi kont-
rollida ja vajadusel remontida. 

Sel juhul ei ole masina toimimine 
ohutu ning selle kasutamine tuleb 
viivitamatult lõpetada. Võtke ma-
sin uuesti kasutusele alles pärast 
remonti.

Pidurisüsteemi tohib kontrollida 
või parandada ainult selleks voli-
tatud teeninduspersonal.

l Viige gaasikang aeglaselt tagasi 
nullasendisse ja lukustage seisu-
piduri asendisse.

l Seisake mootor.

Pilt 169 

l Avage mootorikate.

l Pange seisupiduri magnetklapi 
pistik (Y04) (Pilt 169) uuesti sisse.

l Sulgege mootorikate.

880203

Y04
BOMAG154 BW 100/120 AD-5/AC-5



 Iga 500 töötunni järel
 Iga 500 töötunni järel

6.25 Kogunenud mustu-
se kütusepaagist 
väljalaskmine

Oht!

Tuleoht!

Kütusesüsteemiga töötades on 
keelatud suitsetada ja kasutada 
lahtist tuld.

Ärge loksutage kütust maha.

Oht!

Oht tervisele!

Ärge hingake sisse kütuse auru.

Keskkond

Koguge väljavoolav kütus kokku 
ja ärge laske sel pinnasesse imbu-
da.

Juhisi
Kütusepaagis tohib mustuse välja-
laskmise ajal olla maksimaalselt 5 l 
(1,3 USA gallonit) kütust. Vajaduse 
korral pumbake üleliigne kütus välja.

Pilt 170 

l Asetage kütusepaagi väljalaske-
ventiili alla sobilik (Pilt 170) anum.

l Keerake väljalaskeventiil lahti ja 
laste kütus välja.

l Pärast kütuse väljalaskmist pai-
galdage ventiilile uus tihend ja 
keerake see uuesti kinni.

l Täitke paak uue puhta kütusega.
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6.26 Kütusefiltri vaheta-
mine

Oht!

Tuleoht

Kütusesüsteemiga töötades on 
keelatud kasutada lahtist tuld. 
Ärge suitsetage ega loksutage kü-
tust maha.

Oht!

Oht tervisele

Ärge hingake sisse kütuseaure.

Keskkond

Koguge väljavoolav kütus kokku 
ja toimetage see koos filtrielemen-
tidega keskkonnasäästlikult jäät-
mekäitlusesse.

Kütuse eelfiltri vahetamine

Pilt 171 

l Vabastage kütuse eelfiltril olevad 
klambrid (Pilt 171).

l Tõmmake kütuse eelfilter vooliku-
test välja.

l Paigaldage uus filter läbivoolu-
suunda (nool) silmas pidades.

l Kinnitage vooliku klambrid.

Kütusefiltri padruni vaheta-
mine

Pilt 172 

l Keerake kütusefiltri padrun (Pilt 
172) lahti ja eemaldage.

880201
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l Kui filtrihoidiku tihenduspind on 
must, puhastage seda.

l Kandke tihenditele õhuke kiht kü-
tust ja keerake uus kütusefiltri 
padrun käsitsi kinni.

6.27 Antifriisi kontsent-
ratsiooni ja jahu-
tusvedeliku 
taseme kontrollimi-
ne

Oht!

Põletusoht

Kontrollige antifriisi kontsentrat-
siooni vaid siis, kui mootor on 
külm.

Tähelepanu!

Pange jahutusvedeliku kontrolli-
misele erilist rõhku, et vältida kah-
justuste tekkimist mootoris (nt 
korrosioon, kavitatsioon ja jäätu-
mine).

Jahutusvedeliku kvaliteedi kohta 
vt lähemalt peatükkidest „Käitu-
sained” ja „Käitusainete tabel”.

Ärge segage omavahel erinevat 
sorti jahutusvedelikke ja lisan-
deid, vt peatükki „Käitusained– ja-
hutusvedelik”.

Kui jahutusvedelik on saastunud 
korrosioonijääkide või muude hel-
juvainetega, peske jahutussüs-
teem läbi, vt lõiku 
„Jahutusvedeliku vahetamine”.
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Keskkond

Koguge jahutusvedelik kokku ja 
toimetage keskkonnasäästlikult 
jäätmekäitlusse.

Pilt 173 

l Võtke paisupaagilt kork maha (Pilt 
173) ja kontrollige tavaliste kont-
rollimisvahenditega antifriisi sisal-
dust.

l Kontrollige jahutusvedelikku.

l Pange kork peale tagasi.

880154
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6.28 Klapivahe kontrol-
limine, reguleerimi-
ne

Tähelepanu!

Soovitame lasta seda tegevust 
teha üksnes koolitatud personalil 
või meie klienditeenindusel.

Kontrollige ja reguleerige klapiva-
het ainult siis, kui mootor on jah-
tunud.

Esimene silinder on ees ventilaa-
tori pool.

Sisse- ja väljalaskeklapi seadis-
tusväärtus: 
0,18–0,22 mm (0,007–0,009 tolli)

Pilt 174 

l Eemaldage plokikaas (Pilt 174).

Väntvõlli asend 1

Pilt 175 

Juhisi
I- sisselaskeklapp

E- väljalaskeklapp

l Keerake mootorit starteri või võt-
me abil kiilrihma kettal nii kaugele, 
kuni silindril 1 mõlemad ventiilid 
"lõikuvad".

Juhisi
Lõikumine tähendab: Väljalaskek-
lapp ei ole veel kinni, sisselaskek-
lapp hakkab avanema.

l Kontrollige mustaga tähistatud 
klappide klapivahet(Pilt 175).
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Pilt 176 

l Nookuri ja klapi vahele peab saa-
ma lükata vastava tugevusega 
lehtkaliibri (Pilt 176) ilma liigset 
jõudu rakendamata.

l Kui vahe on lehtkaliibri jaoks liiga 
lai või liiga kitsas, tuleb seda regu-
leerida.

Väntvõlli asend 2 

Pilt 177 

Juhisi
I- sisselaskeklapp

E- väljalaskeklapp

l Keerake väntvõlli ühe pöörde võr-
ra (360°) edasi.

l Kontrollige mustaga tähistatud 
klappide klapivahet(Pilt 177), vaja-
dusel reguleerige seda.

l Pange plokikaas uue tihendiga 
peale.

Juhisi
Pärast lühikest kontrollkäivitamist 
kontrollige, et mootor ei lekiks.
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6.29 Diiselmootori kin-
nituste kontrollimi-
ne

l Kontrollige, kas imi- ja väljalaske-
toru on kindlalt kinni.

l Kontrollige, kas õhufiltri muhvid ja 
klambrid on kindlalt kinni ja tihe-
dad.

l Kontrollige määrdeõli vanni kinni-
tust ja tihedust.

l Kontrollige mootori kinnituste sei-
sukorda ja tugevust.

6.30 Gaasikangi toimi-
mise kontrollimine

Pilt 178 

l Liigutage gaasikangi (Pilt 178) et-
te, taha ja seisupiduri asendisse. 
Veenduge seejuures, et kang toi-
mib, liigub sujuvalt ja kergelt ning 
sel ei ole kahjustusi.

l Juhul, kui kang ei toimi ettenähtud 
viisil, leidke vea põhjus ning vahe-
tage vastavad masinaosad välja.

Tähelepanu!

Võtke masin uuesti kasutusele al-
les pärast remonti.
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6.31 Hüdroõli ja õhufiltri 
vahetamine

Juhisi
Vt peatükist „Üldised hooldusjuhi-
sed” ka hüdraulikasüsteemiga seo-
tud juhiseid.

Oht!

Põletusoht!

Kuuma hüdroõli väljalaskmisel on 
põletusoht!

Tähelepanu!

Hüdraulikasüsteemi hüdroõli tu-
leb vahetada ka pärast suuremaid 
remonditöid.

Õlivahetus peab toimuma siis, kui 
hüdraulikaõli on veel soe.

Iga kord hüdroõli vahetades vahe-
tage välja ka filtrid.

Vahetage filtrid alles pärast seda, 
kui olete õli ära vahetanud ja proo-
vikäivitamise ära teinud.

Puhastage hüdroõli paagi, täi-
teava ja õhufiltri ümbrus.

Kui hüdroõli on välja lastud, ei 
tohi mootorit mingil juhul käivita-
da.

Süsteemi puhastuseks ei tohi ka-
sutada puhastusvahendeid.

Õlisorte ja -koguseid vt peatükki-
dest „Käitusained” ja „Käitusaine-
te tabel”.

Mineraalõli vahetamisel bioloogili-
se esterõli vastu konsulteerige 
vastava õlitootja määrdetehniliste 
küsimuste eest vastutava kliendi-
teenindusega.

Keskkond

Koguge väljavoolav õli kokku ja 
utiliseerige keskkonnasäästlikult.

l Sõitke masinaga, kuni hüdroõli on 
saavutanud oma töötemperatuuri.

l Seisake mootor.
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Pilt 179 

l Eemaldage hüdroõli paagi kork 
(Pilt 179).

Pilt 180 

l Tõstke esiluuk (Pilt 180) üles ja 
võtke voolik välja.

l Keerake hüdroõli paagi väljalas-
keventiil lahti ning laske kogu hüd-
roõli välja ja koguge kokku.

l Keerake väljalaskeventiil tagasi 
kinni ja kinnitage voolik.

Pilt 181 

l Võtke hüdroõli paagi pingutusrõn-
gas (Pilt 181) lahti ja eemaldage 
koos kaanega.

l Pühkige hüdroõli paak seest kiu-
vaba lapiga puhtaks.

Tähelepanu!

Ärge kasutage puhastusvahen-
deid. See reostab hüdroõli!

l Asetage kaas peale ja tõmmake 
pingutusrõngas kinni.

Juhisi
Soovitame õlipaagi täitmiseks kasu-
tada oma peenfiltriga täite- ja filtree-
rimisseadet. Sellega filtreeritakse 
hüdroõli, hüdroõlifiltri kasutusaeg pi-
keneb ja hüdraulikasüsteem on 
kaitstud.

650109
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Pilt 182 

l Valage uus hüdroõli sisse (Pilt 
182).

l Kontrollige hüdroõli taset mõõte-
vardaga. Õlitase peab jääma mär-
gistuste „MIN” ja „MAX” vahele 
(Pilt 182).

l Sulgege paak uue korgiga.

l Tehke proovikäivitamine ja kont-
rollige süsteemi tihedust.

Juhisi
Kuna hüdraoõli paagi õhutusfilter 
paikneb täiteavas, tuleb täiteava 
kork välja vahetada.

6.32 Hüdroõli filtri vahe-
tus

Oht!

Põletusoht!

Filtri eemaldamisel on kuuma õli-
ga põletamise oht.

Tähelepanu!

Kui filtrivahetusega samal ajal te-
hakse ka hüdroõli vahetust, tuleb 
filter vahetada alles pärast proovi-
käivitamist ja õlivahetust.

Ärge kasutage filtri korpusesse 
kogunenud õli uuesti.

Nähtav mustus võib tähendada 
süsteemiosade puudulikkust ja 
masina osade võimalikku riket. 
Sel juhul tehke kindlaks põhjus ja 
vahetaga vajaduse korral defekt-
sed osad välja või parandage 
need. Vigade eiramine võib kah-
justada kogu hüdraulikasüsteemi.

Filtrit ei tohi kunagi puhastada või 
korduskasutada.

Filtrit tuleb vahetada igal õlivahe-
tusel või pärast kõiki hüdraulika-
süsteemiga seotud suuremaid 
remonditöid.

650100
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Keskkond

Koguge väljavoolav õli kokku ning 
utiliseerige õli ja filter keskkonna-
säästlikult.

Pilt 183 

l Puhastage hüdroõli filtri ümbrus.

l Keerake filtri korpus 4 (Pilt 183) 
lahti ja võtke filtrielement (5) välja.

l Kontrollige silmaga hoolikalt üle, 
kas filtrielemendil on mustust.

l Võtke vana filtrielement (3) välja ja 
puhastage filtri korpus koos selle 
keermega.

l Pange filtri korpus koos uue filtri-
elemendi ja uute tihendusrõngas-
tega (1) ja (2) tagasi peale.

Kõrgsurvefiltri vahetamine

Pilt 184 

l Puhastage kõrgsurvefiltri (Pilt 
184) ümbrus.

l Keerake kõrgsurvefiltrilt hüdroõli 
voolikud lahti.

l Eemaldage kõrgsurvefilter ja 
asendage see uuega, jälgides õli 
voolamise suunda (märgistatud 
noolega).

l Keerake hüdroõli voolikud külge 
tagasi ja pinguldage.

l Pärast proovikäivitamist kontrolli-
ge hüdroõlifiltri ja kõrgsurvefiltri ti-
hedust.

650123
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6.33 Jahutusvedeliku 
vahetamine

Oht!

Põletusoht

Vahetage jahutusvedelikku ainult 
siis, kui mootor on külm.

Ärge võtke kunagi radiaatori korki 
pealt ära, kui mootor on veel soe.

Antifriisiga tegelemisel kandke 
kaitsekindaid.

Tähelepanu!

Keerake radiaatori kork alati kõ-
vasti kinni (teine aste).

Täitke mootori jahutussüsteem 
alati antifriisi seguga (korrosioo-
nikaitse).

Ärge kasutage kunagi üle 50% an-
tifriisi.

Ärge segage erinevaid jahutusve-
delikke ja muid lisandeid omava-
hel. Vajaduse korral peske 
jahutussüsteem 2 kuni 3 korda 
puhta veega läbi.

Jahutusvedeliku kvaliteeti ja ko-
guseid vt peatükkidest „Käitusai-
ned” ja „Käitusainete tabel”.

Keskkond

Koguge väljavoolav jahutusvede-
lik kokku ja utiliseerige keskkon-
nasäästlikult.

Pilt 185 

l Keerake radiaatori kork maha (Pilt 
185).

Pilt 186 

l Avage jahutusvedeliku väljalaske-
ventiil (Pilt 186).

l Laske kogu jahutusvedelik välja ja 
koguge kokku.

l Sulgege väljalaskeventiil.

l Kontrollige jahutuslõdvikuid, vaja-
duse korral vahetage kõik lõdvi-
kud välja.

650106
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Pilt 187 

l Lisage jahutusvedelikku kuni täi-
testutsi alumise ääreni (Pilt 187).

Pilt 188 

l Valage jahutusvedelikku juurde, 
kuni see ulatub tähiseni MAX (Pilt 
188).

l Pange radiaatori ja paisupaagi 
kork tagasi peale.

l Käivitage diislimootor ja laske sel 
töötemperatuurini soojeneda.

l Laske mootoril jahtuda ja kontrolli-
ge jahutusvedeliku taset uuesti, 
vajaduse korral lisage jahutusve-
delikku paisupaaki juurde.

6.34 Kütusevoolikute 
vahetamine

Oht!

Tuleoht!

Kütusesüsteemiga töötades on 
keelatud suitsetada ja kasutada 
lahtist tuld.

Ärge loksutage kütust maha.

Oht!

Oht tervisele!

Ärge hingake sisse kütuse auru.

Tähelepanu!

Turvalisuse tagamiseks tuleb neid 
töid teha iga kahe aasta tagant.

Voolikud on kummist või plasti-
kust ja vananevad aja jooksul.

Keskkond

Koguge väljavoolav kütus kokku 
ja ärge laske sel pinnasesse imbu-
da.

l Vahetage välja kõik voolikud koos 
klambritega.

880159
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6.35 Sissepritseklapi 
kontrollimine

Tähelepanu!

Seda tööd tohib teha vaid kvalifit-
seeritud teeninduspersonal.
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 Iga 3000 töötunni järel
 Iga 3000 töötunni järel

6.36 Kütuse sisseprit-
sepumba kontrolli-
mine

Tähelepanu!

Seda tööd tohib teha vaid kvalifit-
seeritud teeninduspersonal.
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 Vastavalt vajadusele
 Vastavalt  vajadusele

6.37 Rehvirõhu kontrol-
limine1

Pilt 189 

l Kontrollige rehvirõhku ventiilist 
manomeetriga (Pilt 189).

Juhisi
Jälgige, et kõigi rehvide rõhk oleks 
ühesugune.

Soovitatav väärtus: 1,5–2,5 baari 
(22–36 naela ruuttolli kohta)

6.38 Niisutusseade, 
hooldus külmumis-
ohu korral

Tähelepanu!

Külmumisohu korral tuleb niisu-
tusseade kas tühjendada või täita 
antifriisi seguga.

Pilt 190 

l Keerake masina tagumises vasa-
kus osas oleva veepaagi kork (Pilt 
190) lahti, laske veel täielikult välja 
voolata ja sulgege kork uuesti (ai-
nult AD-masinad).

1 ainult AC-masinad
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Pilt 191 

l Avage tagumine luuk, keerake 
veepaagi kork (Pilt 191) lahti, las-
ke veel täielikult välja voolata ja 
sulgege kork uuesti (ainult AC-
masinad).

Pilt 192 

l Keerake niisutussüsteemi vooliku-
ühendus (Pilt 192) lahti, laske veel 
täielikult välja voolata ja sulgege 
ühendus uuesti.

Pilt 193 

l Keerake äärelõikuri niisutussead-

me kraan1 (Pilt 193) lahti (kraani 
pea voolusuunas) ja laske veel 
täielikult välja voolata.

l Keerake kraan kinni tagasi (kraani 
pea risti voolusuunaga).

Pilt 194 

l Tõstke masina tagumises osas 
paremal olev voolik välja, keerake 
vee väljalaskekraan (Pilt 194) lahti 
ja laske veel täielikult välja voola-
ta.

l Lülitage surveniisutus korraks sis-
se, et pump veest tühjendada.

650129
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1 Erivarustus
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l Keerake vee väljalaskekraan 
uuesti kinni ja pange voolik sisse 
tagasi.

Pilt 195 

l Keerake niisutusseadme esime-
sed ja tagumised düüsid (Pilt 195) 
küljest ja laske veel täielikult välja 
voolata.

l Enne masina järgmist kasutuskor-
da keerake düüsid külge tagasi.

6.39 Meetriliste keerme-
tega poltide pingu-
tusmomendid

Pilt 196 

* Pingutusklassid kehtivad kasuta-
mata ja määrimata poltidele. Poltide 
kvaliteeditähis on nähtav poldipeal.

 8,8 = 8G

10,9 = 10K

12,9 = 12K

Need väärtused annavad poltide teh-
nilise elastsuspiiri 90% ärakasutami-
se, kui hõõrdefaktor = 0,14.

Pingutusmomendi tugevust kontrolli-
takse dünamomeetrilise võtmega.

Määrdeaine MoS2 kasutamisel ni-
metatud pingutusmomendid ei kehti.

Juhisi
Lukustiga mutrid tuleb pärast lahti-
keeramist välja vahetada.
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6.40 Mootori konser-
veerimine

Tähelepanu!

Konserveeritud mootoriga masin 
tuleb kindlasti vastava sildiga tä-
histada.

Juhisi
Nendest konserveerimismeetmetest 
piisab olenevalt ilmastikust 6 kuni 12 
kuuks.

Enne masina uuesti käikulaskmist 
tuleb konserveerimisvahend välja 
lasta ja asendada API-(MIL)-klassi 
mootoriõliga (vt peatükki „Käitusai-
ned”).

Korrosioonikaitseõlideks loetakse 
õlisid, mis vastavad spetsifikatsiooni-
le MIL-L-21260 B või TL 9150-037/2 
või Nato koodile C 640/642.

Kui mootor kavatsetakse pikemaks 
ajaks seisma jätta (nt talveks), soovi-
tame seda rooste vastu konserveeri-
da.

l Puhastage mootor ja jahutussüs-
teem puhastuslahuse ja veejoaga 
või parem aurupuhastiga.

l Laske mootor soojaks ja jätke siis 
seisma.

l Laske veel soe mootoriõli välja ja 
valage sisse korrosioonikaitse 
mootoriõli.

l Laske kütus paagist välja, segage 
see põhjalikult 10% korrosiooni-
kaitseõliga ja valage uuesti sisse. 
Selle asemel et segada kütuse 
hulka korrosioonikaitseõli, võib 
paagi täita ka sissepritsepumpade 
testimisõliga, millel on korrosiooni-
kaitseomadused (nt Calibration 
Fluid B).

l Laske mootoril 10 minutit töötada, 
nii et voolikud, filtrid, pump ja pi-
hustid oleksid täidetud konservee-
rimisseguga ja uus mootoriõli 
oleks sattunud kõigile osadele.

l Pärast seda võtke maha klapi-
kambrikaas ja pihustage klapi-
kambrisse diiselkütust, mille hulka 
on segatud 10% korrosioonikait-
seõli. Keerake kaas uuesti peale.

l Põlemiskambri sissemäärimise 
eesmärgil ajage mootorit veel kord 
ringi (gaasihoob on stoppasen-
dis).

l Võtke kiilrihm maha ja piserdage 
kiilrihma seibi soontesse korro-
sioonikaitsevahendit. Enne masi-
na uuesti kasutuselevõttu tuleb 
korrosioonikaitseõli eemaldada.

l Sulgege õhufiltri sisse- ja väljalas-
keava korralikult. 
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7.1 Üldised juhised

Järgige kindlasti selle kasutus- ja 
hooldusjuhendi vastavas peatükis 
toodud ohutuseeskirju.

Rikked on sageli tingitud sellest, et 
masinat ei ole õigesti käitatud või 
hooldatud. Lugege seetõttu iga rikke 
korral veel kord tähelepanelikult üle, 
mida on kirjutatud kasutamise ja teh-
nohoolduse kohta. 

Kui te ei suuda rikke põhjust tuvasta-
da või riket tabeli abil ise kõrvaldada, 
pöörduge meie klienditeeninduse 
poole.

7.2 Krokodillidega käi-
vitamine

Pilt 197 

Tähelepanu!

Vale ühendamise korral on taga-
järjeks elektriseadme tõsised kah-
justused.

l Masinat tohib sillata ainult 12 V 
akuga.

l Abiakuga käivitades ühendage 
esmalt plusspoolused.

l Seejärel klemmige massikaabel 
esmalt vooluandva aku miinus-
poolusele ja siis mootori või kere 
külge võimalikult kaugele akust 
(Pilt 197).

l Käivitamine toimub peatükis 
„Mootori käivitamine” toodud kir-
jelduse kohaselt.

l Kui mootor töötab, lülitage sisse 
suur voolutarbija (töötuled jne).
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Tähelepanu!

Kui tugevat voolutarbijat ei lülitata 
sisse, võib krokodilli lahtiühenda-
misel tekkida maksimumpinge, 
mis rikub elektroonikakomponen-
te.

l Pärast käivitamist ühendage es-
malt lahti miinuspoolus (massi-
kaabel) ja seejärel plusspoolus.

l Lülitage voolutarbija välja.
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7.3 Mootoririkked 

Rike Võimalik põhjus Probleemi lahendamine

Mootor ei käivitu 
või käivitub hal-
vasti.

Kütusepaak on tühi Täitke paak 

Kütusefilter on ummistu-
nud, talvel parafiini sades-
tumise tõttu

Vahetage filter, kasutage 
talvekütust

Kütusevoolikud lekivad Kontrollige kõigi voolikute 
ühenduskohtade tihedust 
ja keerake keermeühen-
dused kõvasti kinni, õhu-
tage kütusesüsteemi

Gaasikang ei ole asendis 
„0”

Seadke gaasikang asen-
disse „0”

Aku ei ole laetud või ühen-
datud, akul ei ole piisavat 
võimsust

Laadige aku, puhastage 
ühendusklemmid, kinnita-
ge kõvasti ja määrige hap-
pevaba määrdega sisse, 
kontrollige akut

Hädaseiskamise lüliti on 
sisse lülitatud

Vabastage avariilüliti

Iseäranis talvel: kasutate 
liiga viskoosset mootoriõli

Kasutage välistempera-
tuurile vastavat mootoriõli
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Mootor töötab 
ebaühtlaselt ja 
jõudlus on väike

Kütuse pealevool on liiga 
väike, kütusesüsteem on 
parafiini sadestumise tõttu 
ummistunud (talvel kasu-
tamine)

Vahetage kütusefilter, 
kontrollige voolikute ühen-
duskohtade tihedust ja 
keerake keermeühendu-
sed kõvasti kinni, külmaga 
kasutage talvekütust

Sissepritseklapp või sisse-
pritsepump on vigane

Laske spetsialistil kontrol-
lida

Õhufiltri padrun on määr-
dunud

Puhastage, vajadusel va-
hetage välja

Gaasitrossil on liiga suur 
lõtk

Reguleerige gaasitrossi, 
vajadusel vahetage välja 

Mootori võimsus 
ja pöörlemissa-
gedus vähene-
vad, 
väljalasketorust 
tuleb palju suit-
su

Mootori õlitase on liiga 
kõrge

Laske õli kuni mõõtevarda 
ülemise tähiseni välja

Kütus on halva kvaliteedi-
ga

Kasutage ettenähtud kü-
tust

Õhufilter on määrdunud. Puhastage, vajadusel va-
hetage välja

Sissepõlenud või murdu-
nud kolvirõngastest tingi-
tud halb tihendus

Laske spetsialistil kolvi-
rõngaid ja kolbe kontrolli-
da

Sissepritseklapp on viga-
ne

Laske spetsialistil kontrol-
lida

Rike Võimalik põhjus Probleemi lahendamine
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 Mootor läheb lii-
ga kuumaks, 
mootor tuleb ko-
heselt seisata!

Radiaator on tugevasti 
määrdunud

Puhastage jahutusribid

Jahutusvedeliku tase on 
liiga madal

Lisage jahutusvedelikku

Sissepritseklapp on viga-
ne

Laske spetsialistil kontrol-
lida

Mootori õlitase on liiga 
madal

Lisage õli kuni mõõtevar-
da ülemise tähiseni

Sissepritsepumba täiteko-
gus ei ole täpselt regulee-
ritud

Laske spetsialistil õigeks 
reguleerida

Jahutusõhu puudus jahu-
tusventilaatoris

Vabastage õhu juurdevool

Kiilrihm on lõtv või katki Pingutage kiilrihma või va-
hetage see välja

Õhufiltri padrun on määr-
dunud

Puhastage, vajadusel va-
hetage välja

Mootori õlisurve 
on liiga madal, 
mootor tuleb ko-
heselt seisata!

Määrdesüsteem lekib, õli-
tase on liiga madal

Kontrollige õlivoolikute 
keermeühendusi, määrde-
õli filtri tihedust, vajadusel 
pingutage keermeühendu-
si. Lisage määrdeõli kuni 
õlivarda ülemise tähiseni.

Mootoriõli SAE-klass on 
vale

Vahetage mootoriõli 

Laadimise kont-
rolltuli süttib töö-
tamise ajal

Generaator ei lae akut, 
sest generaator või regu-
laator on vigane

Laske spetsialistil kontrol-
lida 

Rike Võimalik põhjus Probleemi lahendamine
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7.4 Kaitsmete paigaldamine

Oht!

Tuleoht

Ärge paigaldage suurema ampriarvuga kaitset ega sillake kaitsmeid.

Keskelektrik

Pilt 198 

l Keerake kinnituspolt lahti (Pilt 198) ja tehke kilbi kaas lahti.

Juhisi
Juhtplaadil on kaitsmete kontrollpesa. Kui panete sellesse õige kaitsme, läheb 
LED-tuli põlema.

462100
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Pilt 199 

Kaitsmed Voolutugevus Tähistus

F241 15 A Lisatuli

F274 10 A Täpsusjaotur/hüdromeisel

F119 10 A Mootor

F153 10 A Potentsiaal 15

F68 10 A Potentsiaal 30

F23 10 A Signaal

F06 5 A Surveniisutuse intervalli lüliti

F30 10 A Potentsiaal 15

F11 15 A Vasak esituli

F12 15 A Parem esituli

F156 15 A Tuled
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Aku peakaitse
Aku peakaitse asub mootoriruumis.

F08 15 A Suunatuled ja töötuled

F07 15 A Hoiatustuled

F103 10 A Potentsiaal 15

F03 10 A Vibratsioon

F139 30 A Mootori tõstemagnet

F275 5 A Ökonomaiser

F48 40 A Eelsoojendus

F10 10 A Parempoolsed park- ja tagatuled

F09 10 A Vasakpoolsed park- ja tagatuled

F157 30 A Starter

F45 10 A Äärelõikur

F37 10 A Niisutuspump

F05 10 A 12 V pistikupesa

F276 10 A Emulsioonniisutuse pump

F04 7,5 A Instrumendid

JP1 5 A Vibreerimine ka siis, kui gaasikang on asen-
dis „II"

Kaitsmed Voolutugevus Tähistus
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Pilt 200 

 

Kaitsmed Voolutugevus Tähistus

F00 80 A Aku peakaitse
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 Utiliseerimine
8.1 Masina kasutusest 
kõrvaldamine

Kui masin ei ole enam kasutatav ning 
see tuleks kasutusest kõrvaldada, 
toimige järgnevalt ja laske masin riik-
likult volitatud jäätmekäitlusettevõttel 
kõrvaldada.

Oht!

Sööbeoht! Plahvatusoht!

Aku läheduses ei tohi suitsetada 
ega olla lahtist tuld.

Aku sisaldab hapet. Vältige kon-
takti naha või riietega!

Kandke kaitseriideid!

l Eemaldage akud ja utiliseerige 
seaduses ettenähtud korra koha-
selt.

Keskkond

Koguge kõik käitusained kokku, 
ärge laske neil pinnasesse imbu-
da ning kõrvaldage keskkonna-
säästlikult seaduses ettenähtud 
korra kohaselt.

l Tühjendage kütusepaak.

l Tühjendage hüdroõli paak.

l Laske diiselmootorist ja radiaato-
rist jahutusvedelik välja.

l Laske diiselmootorist õli välja.

Oht!

Plahvatusoht!

Ärge lõigake detaile, milles on eel-
nevalt olnud süttivaid vedelikke, 
puhkpõletiga.
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