DINO

®

210XT

R

AM

IR

EN

T

LIETOŠANAS PAMĀCĪBA

®
Raikkolantie
145
FI-32210 LOIMAA
T. +358 2 762 5900
F. +358 2 762 7160
dino@dinolift.com
www.dinolift.com

R

AM

IR

EN

T

DINO 210XT

2

DINO 210XT

R

AM

IR

EN

T

LIETOŠANAS PAMĀCĪBA

Derīgs ar sērijas nr.
3

2448

DINO 210XT

SATURS
IZLICES SNIEGUMA DIAGRAMMA (M, KG) .................................................................................... 6
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA (M, KG) ................................................................................................. 7
IZLICES SNIEGUMA DIAGRAMMA (FT, LBS) ................................................................................. 8
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA (FT, LBS)............................................................................................... 9
VISPĀRĒJIE DROŠĪBAS NOTEIKUMI .............................................................................................. 10

T

REGULĀRĀ PĀRBAUDE ...................................................................................................................... 12
PĀRBAUDE BŪVLAUKUMĀ ............................................................................................................... 13

EN

DROŠĪBAS IERĪCES .............................................................................................................................. 15
VADĪBAS IERĪCES ................................................................................................................................. 17
ŠASIJAS VADĪBAS PULTS.................................................................................................................. 17
PLATFORMAS PANEĻA VADĪBAS PULTS ...................................................................................... 18
PASĀKUMI GADĪJUMĀ, JA IR APDRAUDĒTA STABILITĀTE .................................................. 19

IR

PACĒLĀJA IEDARBINĀŠANA ............................................................................................................ 21
IERĪCES DARBINĀŠANA AR ŠASIJAS VADĪBAS PULTI .............................................................. 26
IERĪCES DARBINĀŠANA NO DARBA PLATFORMAS .................................................................. 27
ĀRKĀRTAS NOLAIŠANAS SISTĒMA................................................................................................ 31

AM

TRANSPORTĒŠANAS IERĪCE............................................................................................................. 32
PAMĀCĪBAS IERĪCES DARBINĀŠANAI ZIEMĀ ............................................................................ 34
DARBA DIENAS BEIGĀS ...................................................................................................................... 35
PACĒLĀJA SAGATAVOŠANA TRANSPORTĒŠANAI.................................................................... 36
PIEVIENOŠANA VELKOŠAM TRANPORTLĪDZEKLIM .............................................................. 37

R

SERVISS UN TEHNISKĀ APKOPE ..................................................................................................... 38
VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA ................................................................................................................ 38
PĀRBAUDES UN SERVISS ................................................................................................................. 39
EĻĻOŠANA ............................................................................................................................................ 40
VĀRSTI SLODZES REGULĒŠANAI ................................................................................................... 43
BREMZES UN GULTŅI ........................................................................................................................ 44
PLATFORMAS STABILIZĀCIJAS SISTĒMA .................................................................................... 47
REGULĀRA APKOPE........................................................................................................................... 48
SLODZES IEROBEŽOJUMU PĀRBAUDE ........................................................................................ 54
PĀRSLODZES REGULĒŠANAS IERĪČU UZSTĀDĪŠANA ................................................................. 56

4

DINO 210XT

PACĒLĀJA PĀRBAUDE ........................................................................................................................ 60
PIRMĀ PĀRBAUDE .............................................................................................................................. 60
PĀRBAUDES IKDIENĀ ....................................................................................................................... 61
IKMĒNEŠA PĀRBAUDES (TEHNISKĀ APKOPE) ........................................................................... 62
REGULĀRA PĀRBAUDE (IKGADĒJA) ............................................................................................. 63
ĀRPUSKĀRTAS PĀRBAUDE ............................................................................................................. 66
SLODZES PĀRBAUDE ......................................................................................................................... 67
DEFEKTI .................................................................................................................................................. 68

T

HIDRAULISKĀ SISTĒMA, VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA .............................................................. 74
ELEKTRISKO KOMPONENTU FUNKCIJAS ................................................................................... 75

EN

APAKŠĒJAIS VADĪBAS PANELIS (PK), RELEJI ............................................................................. 75
APAKŠĒJAIS VADĪBAS PANELIS (PK), SLĒDŽI............................................................................. 77
AUGŠĒJAIS VADĪBAS PANELIS (OK), RELEJI ............................................................................... 78
AUGŠĒJAIS VADĪBAS PANELIS (OK), SLĒDŽI .............................................................................. 78
DROŠĪBAS SLĒDŽI .............................................................................................................................. 79
PĀRVIETOŠANAS IERĪCE .................................................................................................................. 79
CITI APZĪMĒJUMI ................................................................................................................................ 80
KONTROLKARTE ................................................................................................................................ 81
GALVENĀ PLATE ................................................................................................................................ 82
PROCESORA KARTE ........................................................................................................................... 83

IR

ELEKTRISKIE KOMPONENTI ........................................................................................................... 84
ELEKTRISKĀ SHĒMA .......................................................................................................................... 85
ELEKTRISKĀ SHĒMA; PĀRVIETOŠANAS IERĪCE, ATTĀLINĀTĀ VADĪBA ......................... 96

AM

ELEKTRISKĀ SHĒMA; PETROLEJAS/BENZĪNA AGREGĀTS ................................................... 97
ELEKTRISKĀ SHĒMA; DĪZEĻDEGVIELAS AGREGĀTS ............................................................ 98
HIDRAULISKIE KOMPONENTI 230VAC ....................................................................................... 100
HIDRAULISKĀ SHĒMA 230VAC ...................................................................................................... 101
HIDRAULISKIE KOMPONENTI 110VAC ....................................................................................... 102

R

HIDRAULISKĀ SHĒMA 110VAC ...................................................................................................... 103

5

DINO 210XT

R

AM

IR

EN

T

IZLICES SNIEGUMA DIAGRAMMA (m, kg)

6

DINO 210XT

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA (m, kg)
21,0 m

Maksimālais platformas augstums

19,0 m

Maksimālais izlices sniegums

11,7 m

Izlices rotācija

nepārtraukta

Platformas rotācijas leņķis

90°

Sniegums pagrieztā pozīcijā

Skat. izlices snieguma diagrammu

Pamatnes platums

4,30 m

EN

Transportēšanas platums

1,92 m

Transportēšanas garums

7,88 m

Transportēšanas augstums

2,18 m

2380 kg

IR

Svars
Celtspēja

T

Maksimālais darba augstums

215 kg
2 personas + 55 kg

Maksimālā pieļaujamā sānu malas noslodze (personu radīta)

400 N

Maksimālais sānu malas slīpums (šasija)
Maksimālais vēja stiprums darba laikā

12,5 m/s

Minimālā gaisa temperatūra darba laikā

- 20 °C

Maksimālais stabilizatoru atbalsta spēks

22800 N

Platformas izmērs

0,7 x 1,3 m

±0,3°

Gradējamība

25%

Barošanas avots:
- iekšējās aizdedzes dzinējs (benzīns, petroleja)
- iekšējās aizdedzes dzinējs (dīzeļdegviela)
- maiņstrāva
- maiņstrāva (GB)
- maiņstrāva (US)
Kontaktligzdas uz platformas
Kontaktligzdas uz platformas (GB)
Kontaktligzdas uz platformas (US)

4,8 kW (6,5 hp)/ 3600 r/min
4,4 kW (6 hp)/ 2800 r/min
230V/ 50Hz/ 16A
110V/ 50Hz/16A or 230V/ 50Hz/16A
110V/ 60Hz/ 16A
230V/ 50Hz / 10A
110V/ 50Hz / 10A
110V/ 60Hz / 10A
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Maksimālais personu skaits + krava
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TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA (ft, lbs)
68'11"

Maksimālais platformas augstums

52'6"

Maksimālais izlices sniegums

38'5"

Izlices rotācija

nepārtraukta

Platformas rotācija

90°

Sniegums pagrieztā pozīcijā

Skat. izlices snieguma diagrammu

Pamatnes platums

14'1"

EN

Transportēšanas platums

6'4"

Transportēšanas garums

25'10"

Transportēšanas augstums

7'2"

5240 lbs

IR

Svars
Celtspēja

T

Maksimālais darba augstums

474 lbs
2 persons + 120 lbs

Maksimālā pieļaujamā sānu malas noslodze (personu radīta)

88 lbs

Maksimālais sānu malas slīpums (šasija)
Maksimālais vēja stiprums darba laikā

41 ft/s

Minimālā gaisa temperatūra darba laikā

- 4 °F

Maksimālais stabilizatoru atbalsta spēks

5100 lbs

Platformas izmērs

2'4" x 4'3"

±0,3°

Gradējamība

25%

Barošanas avots:
- iekšējās aizdedzes dzinējs (benzīns, petroleja)
- iekšējās aizdedzes dzinējs (dīzeļdegviela)
- maiņstrāva
- maiņstrāva (GB)
- maiņstrāva (US)
Kontaktligzdas uz platformas
Kontaktligzdas uz platformas (GB)
Kontaktligzdas uz platformas (US)

6,5 hp/ 3600 r/min
6,0 hp/ 2800 r/min
230V/ 50Hz/ 16A
110V/ 50Hz/16A or 230V/ 50Hz/16A
110V/ 60Hz/ 16A
230V/ 50Hz / 10A
110V/ 50Hz / 10A
110V/ 60Hz / 10A
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Maksimālais personu skaits + krava
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VISPĀRĒJIE DROŠĪBAS NOTEIKUMI
Pirms pacēlāja lietošanas iepazīstieties ar lietotāja rokasgrāmatu!
Lietotāja rokasgrāmata ir jāuzglabā tai īpaši paredzētā vietā.
Pārliecinieties, ka visas personas, kas strādā ar pacēlāju, ir iepazinušās ar
lietotāja rokasgrāmatu. Informējiet jaunos lietotājus par pacēlāja un
rokasgrāmatas lietošanu.
Visi ražotāja sniegtie ieteikumi un norādījumi ir stingri jāievēro.

T

Pārliecinieties, ka labi zināt visus norādījumus, kas attiecas uz pacēlāja drošu lietošanu.
Atvienojot pacēlāju no velkošā transportlīdzekļa, vienmēr izmantojiet bremžu balansierus.

VISMAZ

18

GADI + APMĀCĪBA

EN

Pacēlāju drīkst lietot tikai darbinieki, kuri ir saņēmuši pacēlāja lietošanas apmācību un ir sasnieguši
vismaz 18 gadu vecumu.

Uz platformas drīkst atrasties ne vairāk kā divas personas reizē un ne vairāk kā 55 kg (120 lbs) smaga
papildu krava vai arī ne vairāk kā 215 kg (474 lbs) smaga kopējā krava.

IR

Kad šasiju balsta stabilizatori, vienmēr ir jāņem vērā zemes nešanas kapacitāte un iespējamais
slīpums.

AM

Uz mīksta pamata stabilizatori ir jāatbalsta ar piemērota izmēra atbalsta plāksnēm. Izvēloties papildu
atbalsta plāksnes vai citus līdzekļus, vienmēr pārliecinieties, ka stabilizatora kāja, atrodoties uz tiem,
nevar paslīdēt.
Pacēlāju drīkst pārvietot tikai tad, kad tas atrodas transportēšanas pozīcijā. Kad pacēlājs tiek
pārvietots, uz platformas nedrīkst atrasties ne personas, ne krava.
Lietojot pacēlāju, vienmēr ir jāņem vērā laikapstākļu faktori, tas ir, vējš, redzamība, gaisa temperatūra,
lietus u.t.t., lai vienmēr varētu īstenot nepieciešamos drošības pasākumus to izraisīto briesmu
novēršanai.

R

Nav atļauts lietot pacēlāju šādos apstākļos:
- Gaisa temperatūras zem -20 °C (-4 °F)
- Vēja ātrums virs 12,5 m/s (41’/s)
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Uz platformas nedrīkst izmantot kāpnes, pakāpienus vai līdzīgu aprīkojumu.
Objektus nekādos apstākļos nedrīkst mest lejā no platformas.
Pacēlāju nedrīkst izmantot, lai pārvietotu personas vai objektus starp stāviem vai dažādiem darba
līmeņiem.
Drošības ierīces nekādos apstākļos nedrīkst padarīt nefunkcionējošas.
Pirms platformas nolaišanas vienmēr pārliecinieties, ka uz šasijas nav nekādu šķēršļu. Platformu nedrīkst
nolaist uz zemes un tā nedrīkst nonākt saskarē ar citiem objektiem, jo tas radīs bojājumu risku.

T

Ja pacēlājs tiek lietots vietā, kur ir arī cita satiksme, darba vieta ir jāaprīko ar brīdinājuma gaismām
un, ja nepieciešams, jāiežogo.
Vienmēr ir jāievēro visi noteikumi, kas attiecas uz ceļu satiksmi un darba drošību.

Spriegums

Min. att. no apakšas
m (ft)
0,5 (2)
2 (7)
2 (7)
3 (10)
4 (13)
5 (17)

Min. att. no sāniem
m (ft)
0,5 (2)
2 (7)
3 (10)
5 (17)
5 (17)
5 (17)

IR

100 – 400 V vads, kas karājas
100 – 400 V nostiepts vads
6 – 45 kV
110 kV
220 kV
400 kV

EN

Vienmēr īpaši uzmanieties, ja strādājat elektrības vadu tuvumā. Neaizmirstiet par
noteiktajiem minimālajiem drošības attālumiem (skatīt tabulu).

AM

Pacēlājs ir regulāri jātīra, lai netīrumi neietekmētu darba drošību un nepadarītu regulārās pārbaudes
neērtas un neuzticamas.
Pacēlājs ir regulāri jāpārbauda un tam ir jāveic serviss. Servisu un remontu drīkst veikt tikai apmācīts
personāls, kas ir iepazīstināts ar lietotāja, servisa un remonta rokasgrāmatām.
Pacēlāju nedrīkst lietot, ja tas nav nevainojamā stāvoklī.

R

Iekārtai nedrīkst izdarīt tehniskas, konstruktīvas vai citas izmaiņas bez ražotāja rakstiskas
atļaujas.
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REGULĀRĀ PĀRBAUDE
Rūpīga pārbaude ir jāveic vismaz reizi divpadsmit (12) mēnešos.
Pārbaude ir jāveic personai, kura ir tehniski apmācīta un pārzina pacēlāja funkcijas, lietošanu un
uzbūvi.
Pārbaudes ir jāreģistrē protokolā, kas tiek piegādāts kopā ar pacēlāju, un ir jāglabā īpaši tam paredzētā
vietā.

T

Pārbaudes ir jāveic regulāri visā pacēlāja ekspluatācijas laikā.
Pārbaudes ir jāveic divpadsmit (12) mēnešu laikā kopš pirmās vai iepriekšējās pārbaudes.
Ja pacēlājs tiek lietots īpaši bargos apstākļos, pārbaudes intervāliem ir jābūt īsākiem nekā minēts
augstāk.

EN

Regulāro pārbaužu laikā ir jānosaka pacēlāja, drošības un vadības ierīču vispārējais stāvoklis. Īpaša
uzmanība ir jāpievērš faktoriem, kas ietekmē darba drošību.
Tas ir jānosaka arī tad, ja iepriekšējās pārbaudes rezultāti vai ierīces lietošanas laikā gūtā pieredze ir
sniegusi iemeslu ierīces darba drošības uzlabošanai.
UZMANĪBU! Primāri ir jāievēro valsts tiesību akti!

R

AM

IR

Regulāro pārbaužu un servisa veikšana ir detalizētāk aprakstīta nodaļā “Serviss un tehniskā apkope”.
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PĀRBAUDE DARBA VIETĀ
1. Vispārējie jautājumi
- Vai pacēlājs ir piemērots veicamajam darbam?
- Vai pacēlāja ekspluatācijas īpašības ir piemērotas veicamajam darbam (izlices sniegums,
kravnesība u.c.)?
- Vai pacēlājs darba vietā ir novietots droši, tā ka nav iespējama nekāda negatīva ietekme uz darba
drošību?
- Vai apgaismojums ir pietiekams, lai darbu varētu veikt droši?

Struktūras un konstrukcija (Optiskā pārbaude un funkcionālais tests)
Pacēlāja vispārējais stāvoklis
Vadības ierīču funkcionēšana un aizsardzība
Avārijas bremzes, signāltaure un ceļa slēdži
Elektriskās ierīces un kabeļi
Eļļas noplūdes
Kravas marķējumi un zīmes

IR

3.
-

EN

T

2. Dokumenti
- Vai darba vietā atrodas šī konkrētā pacēlāja lietošanas un servisa rokasgrāmatas? (Ražotāja
izdota rokasgrāmata)
- Vai ir veiktas pamācībās minētās pārbaudes un serviss un defekti, kas varētu ietekmēt drošību,
ir novērsti? (Pārbaužu protokoli)

4. Operators
- Vai pacēlāja operators ir pietiekami vecs?
- Vai operators ir saņēmis nepieciešamo apmācību?

R

AM

5. Īpaši apstākļi darba vietā
- Vai pastāv ar darba vietu vai uzdevumu saistīti apstākļi, kam ir nepieciešams pievērst īpašu
uzmanību vai ievērot papildu pamācības / direktīvas?
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DROŠĪBAS IERĪCES
1. Atbalsta stabilizatori (att. A)
Drošības slēdzis RK3 novērš stabilizatoru un transportēšanas mehānisma lietošanu, kad izlice ir
pacelta virs transportēšanas pamatnes.
Drošības slēdzis atrodas uz sakabes atbalsta punkta.

T

2. Izlices pacelšana (att. B)
Izlices pacelšanu, kad riteņi atrodas uz zemes, t.i., kad pacēlāju nebalsta stabilizatori, novērš drošības
slēdži.
Drošības slēdži RK11, RK12, RK13 un RK14 atrodas stabilizatoros.

EN

3. Pārslodzes kontroles slēdži (att. A un C)
Drošības slēdži novērš pacēlāja pārslodzi. Sasniedzot noteiktu izlices sniegumu, pārslodzes slēdzis
RK4 aptur teleskopiskās izlices pacelšanu vai nolaišanu. Pārslodzes slēdzim RK5 ir aizstājoša
funkcija gadījumā, ja slēdzis RK4 nedarbojas.
Kad pacēlājs darbojas pieļaujamā snieguma attālumā, uz vadības paneļa ir iedegta zaļā lampiņa. Ja
kustību aptur drošības slēdži, iedegas sarkanā lampiņa. Kad sarkanā lampiņa ir iedegta, izlici var
pārvietot virzienā, kur tā paliek atļautajā snieguma zonā.
Drošības slēdzis RK5 aizvieto RK4 un iedarbina platformas signāltauri.

IR

4. ĀRKĀRTAS APTURĒŠANAS poga nekavējoties aptur kustību un izslēdz dzinēju. Dzinēju
nevar restartēt, kamēr nav atlaista ĀRKĀRTAS APTURĒŠANAS poga (att. D un E, pogas 3 un
22).

R

AM

Nekavējiet drošības ierīču funkcionēšanu – šasijas vadības paneli nedrīkst noslēgt, kad pacēlājs
tiek lietots.
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VADĪBAS IERĪCES
VADĪBAS IERĪCES, KAS ATRODAS UZ ŠASIJAS
1.

Darbības slēdzis

0 = Off
1 = Stabilizatoru iedarbināšana, pārvietojot liftu ar hidraulisko
jaudu (pārvietošanas ierīce) un sasverot platformu
2 = Izlices vadīšana no platformas
3 = Izlices vadīšana no šasijas

2.
3.

Starta poga
Ārkārtas apturēšanas

4A.
4B.
4C.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
27.
28A.
28B.
28L.
28R.
29.
31.
32.
33.
34.
35.

Pagriešanas svira
Izlices pārvietošanas svira
Teleskopiskās kustības svira
Sprieguma mērītājs
Drošinātājs
Labās puses aizmugurējais stabilizators
Kreisās puses aizmugurējais stabilizators
Kreisās puses priekšējais stabilizators
Labās puses priekšējais stabilizators
Līmeņa rādītājs (šasija)
Hidrauliskā kustība, strāva pieslēgta
Hidrauliskā kustība, uz priekšu - poga
Hidrauliskā kustība, atpakaļ - poga
Hidrauliskā kustība, pa kreisi - poga
Hidrauliskā kustība, pa labi - poga
Stop poga
Kontrolierīce, platformas sasvēršana (poga)
Platformas sasvēršana, darbināšanas svira
Pacelšanas svira
Hronometrs
Motora darbības ātruma regulators (dīzeļdegvielas dzinējs)

R

AM

IR

EN

T

- darba apturēšana, nospiežot
- darba atsākšana, atlaižot
Dzeltenā signāllampiņa, stabilizatoru drošības slēdži
Sarkanā signāllampiņa, drošības ierīce (RK4)
Sarkanā signāllampiņa, stabilizatoru drošības slēdži
Starta poga, ārkārtas nolaišana

17
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PLATFORMAS PANEĻA VADĪBAS PULTS
Pirms platformas paneļa vadības pults lietošanas aizveriet šasijas vadības paneļa vāku (vāks nedrīkst
būt aizvērts, kamēr pacēlājs tiek darbināts).

AM
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17. Vadības svira

R

18. Signāllampiņas
zaļa
= izlices snieguma robežās
sarkana = sasniegta izlices snieguma robeža
20. Start - poga, ārkārtas nolaišana
21. Drošinātājs
22. Ārkārtas apturēšanas poga - darba apturēšana, nospiežot
- darba atsākšana, atlaižot
23. Signāltaure
24. Kontaktligzda 2 gab. (230VAC)
25. Motors OFF
26. Motors START
30. Pacelšanas sviras – slēdzis
0 = izlice
1 = pacelšanas sviras

18

DINO 210XT

VEICAMIE PASĀKUMI, JA IR APDRAUDĒTA STABILITĀTE
Stabilitātes zudumu var izraisīt šādi faktori:
- Tehnisks pacēlāja defekts
- Vējš un citi faktori, kas var izraisīt sāniskus spēkus
- Zemes cietības zudums
- Nolaidība, darbinot pacēlāju
Stabilitātes zudumu lielākoties izraisa pacēlāja un izlices slīpuma palielināšanās.

EN

2. Ievelciet teleskopu, lai samazinātu sniegumu uz sāniem.
Rūpīgi izvairieties no piepešām kustībām.

T

1. Ja ir pietiekami daudz laika, jums vajadzētu mēģināt atrast nestabilitātes iemeslu un noskaidrot,
kādā virzienā darbojas destabilizējošie spēki.
Brīdiniet personas, kuras atrodas tuvumā, izmantojot signāltauri.

3. Pavērsiet izlici projām no bīstamās zonas/virziena, tas ir, virzienā, kādā tā palielina stabilitāti.
4. Nolaidiet izlici.

Ja destabilizāciju izraisa tehnisks pacēlāja defekts, tas ir nekavējoties jānovērš. Pacēlāju nedrīkst lietot,

R

AM

IR

kamēr defekts nav novērsts un pacēlājs – atbilstoši pārbaudīts.
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PACĒLĀJA IEDARBINĀŠANA
1. Zemes stabilitāte
- Pārliecinieties, ka zeme ir līdzena un gluda, un pietiekami cieta, lai
noturētu iekārtu paceltā pozīcijā (skat. tabulu zemāk).

Smiltis

Smalkas smiltis

IR

Smiltis/ dubļi

Maksimālais
spiediens
P kg/cm²
Augsts blīvums
6
Vidējs blīvums
4
Irdena zeme
2
5
Augsts blīvums
Vidējs blīvums
3
Irdena zeme
1,5
4
Augsts blīvums
Vidējs blīvums
2
Irdena zeme
1
1,00
Augsts blīvums (ļoti grūti apstrādāt)
Vidējs blīvums (grūti apstrādāt)
0,50
Irdena zeme (viegli apstrādāt)
0,25

T

Grants

Blīvums

EN

Materiāls

R

AM

- Uz mīkstas zemes zem stabilizatoriem ir jānovieto pietiekami lielas un stabilas
atbalsta plāksnes (skat. attēlu zemāk).

- Vienmēr pārliecinieties, ka atbalsta kāja nevar paslīdēt ledus, lietus vai zemes slīpuma dēļ.
- Ir aizliegts lietot pacēlāju, ja tas nav pienācīgi atbalstīts un neatrodas uz pilnīgi līdzenas
virsmas.

2. Pacēlājs ir jāpārvieto uz vietu, kur tas tiks izmantots
- Iedarbiniet stāvbremzes
- Atvienojiet velkošo transportlīdzekli
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3. Jaudas savienojums
A. Elektrotīkls
- Pieslēdziet tīkla kabeli (230VAC vai 110VAC)
- Pagrieziet strāvas slēdzi (att. A)
- Spriegums
- 230VAC (-10%/ +6%), frekvence 50Hz, drošinātājs 16A
- 110V ± 15V, frekvence 50Hz, drošinātājs 16A (GB)
- 110V ± 15V, frekvence 60Hz, drošinātājs 16A (US), kad
elektriskais motors ir maksimāli noslogots
(gara kabeļa izmantošana var izraisīt sprieguma kritumu)

IR

EN

T

B. Iekšējās aizdedzes dzinējs (petrolejas/benzīna agregāts)
- Nepievienojiet tīkla kabeli (230 VAC vai 110 VAC)
- Pagrieziet strāvas slēdzi (att. A)
- Pārbaudiet, vai degvielas tvertne ir pietiekami pilna
- Atveriet degvielas krānu
- Ieslēdziet iedarbināšanas ierīci
Dzinēja iedarbināšana, ja akumulators ir nosēdies:
Nospiediet pogu, kas atrodas uz agregāta, un vienlaikus pavelciet. Viegli pavelciet startera
rokturi, līdz jūtat pretestību, tad pavelciet strauji.
Uzmanību! Neļaujiet startera rokturim atsisties pret dzinēju. Uzmanīgi atlaidiet to
atpakaļ vietā, lai novērstu startera bojājumus.
- Noregulējiet motora darbības ātrumu vidējā pozīcijā
Darbiniet agregātu arī, kad neveicat darbības ar pacēlāju, jo akumulators tiks uzlādēts tikai, kamēr
agregāts darbosies.
Pēc agregāta lietošanas aizveriet degvielas krānu.
Uzmanību! Kad pacēlājs tiek vilkts, degvielas krānam ir jābūt aizvērtam.
Lai iegūtu papildu informāciju, izlasiet agregāta rokasgrāmatu.

AM

C. Iekšdedzes dzinējs (dīzeļdegvielas agregāts)
- Nepievienojiet tīkla kabeli (230 VAC vai 110 VAC)
- Pagrieziet strāvas slēdzi (att. A)
- Pārbaudiet, vai degvielas tvertne ir pietiekami pilna
Dzinēja iedarbināšana, ja akumulators ir nosēdies; sekojiet pamācībām dīzeļdegvielas dzinēja
lietošanas rokasgrāmatā. Darbiniet agregātu arī, kad neveicat darbības ar pacēlāju, jo akumulators tiks
uzlādēts tikai, kamēr agregāts darbosies.
Nekad neizslēdziet strāvas slēdzi, kamēr dīzeļdegvielas dzinējs darbojas, lai izvairītos no
dīzeļdegvielas dzinēja bojājumiem.

R

4. Atveriet šasijas vadības paneļa vāku
Pārbaudiet, vai akumulatora spriegums ir pietiekams, lai pārliecinātos, ka ārkārtas nolaišanas sistēma ir
darba gatavībā.
Akumulatora uzlādes līmeni norāda divas LED lampiņas.
Kad akumulators tiek uzlādēts, sarkanā LED lampiņa ir iedegta un zaļā – izslēgta.
- Kad akumulators ir uzlādēts par 80% , abas LED lampiņas ir iedegtas
- Kad akumulators ir pilnībā uzlādēts, zaļā LED lampiņa ir iedegta un sarkanā – mirgo.
- Ja abas LED lampiņas ir iedegtas, kad akumulators ir pilnībā uzlādēts, akumulators nedarbojas.
5. Pagrieziet darbības slēdzi (1) pozīcijā 1 (att. B)
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6. Iedarbiniet motoru, nospiežot pogu 2 (zaļo)
Petrolejas/benzīna dzinējs

- atveriet degvielas krānu
- noregulējiet motora darbības ātrumu

Dīzeļdegvielas dzinējs
Apakšējais vadības centrs: - motora darbības ātrumu var palielināt, pagriežot slēdzi 35 (att. B)
Augšējais vadības centrs: - motora darbības ātrumu var palielināt, pagriežot slēdzi 30 (att. B)
7. Nolaidiet priekšējos stabilizatorus (sakabe)

T

8. Nolaidiet aizmugures stabilizatorus
9. Izmantojiet stabilizatorus, lai noregulētu šasiju tā, lai tā būtu stabila (att. C)

R
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Pārliecinieties, ka riteņi neatrodas uz zemes (att. D)
- Kad riteņi neatrodas uz zemes, signāllampiņa 4A uz šasijas vadības paneļa ir iedegta.
- Pārliecinieties, ka visi stabilizatori atrodas uz zemes.
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IERĪCES DARBINĀŠANA NO ŠASIJAS VADĪBAS PANEĻA
10. Pagrieziet darbības slēdzi (1) pozīcijā 3
- Izlici var darbināt, izmantojot sviras 7, 8, 9 un 33

1. Paceliet izlici aptuveni 1-2 m (4-7 ft)
(8.svira) un izbīdiet teleskopu aptuveni 1-2 m
(4-7 ft). Nospiediet ārkārtas apturēšanas
pogu.
Kustībai tagad ir jāapstājas.

EN

2. Iedarbiniet ārkārtas nolaišanas funkciju
(poga 5), ievelciet teleskopu (9. svira) un
nolaidiet izlici (8. svira).

T

- Pārbaudiet ārkārtas nolaišanas funkciju šādi:

3. Atlaidiet ārkārtas apturēšanas pogu.
4. Paceliet platformu no sakabes.

R

AM

IR

NB: Ja pacēlāja šasija ir nolaista norizontālā pozīcijā UZ SLĪPAS VIRSMAS, pagrieziet izlici
uzmanīgi, lai ierīce nepieskaras atbalsta kājai.

5. Pagrieziet izlici uz sāniem, lai to varētu nolaist.
6. Izbīdiet teleskopu pietiekami tālu, lai atrasties uz platformas būtu droši.

Nesabojājiet sajūga riteni!

Kustības ir ievērojami lēnākas, izmantojot ārkārtas nolaišanas funkciju.
Izmantojot šasijas vadības paneli, izlices kustību ātrumu nevar pakāpeniski regulēt ar vadības sviru.
Pagrieziet darbības slēdzi (1) pozīcijā 1 (stabilizatori), kad strādājat zem izlices. Pārliecinieties, ka
uz platformas neatrodas ne personas, ne krava.
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IERĪCES DARBINĀŠANA NO DARBA PLATFORMAS
NB: Ja pacēlāja šasija ir nolaista norizontālā pozīcijā UZ SLĪPAS VIRSMAS, rīkojieties, kā norādīts
26.lpp.
11. Pagrieziet darbības slēdzi (1) pozīcijā 2 un izņemiet
atslēgu.
Šasijas vadības paneļa vāku nedrīkst noslēgt.

- pārbaudiet ārkārtas nolaišanas sistēmu šādi:

EN

- Paceliet izlici aptuveni 1-2 m (4-7 ft)
(17.svira) un izbīdiet teleskopu aptuveni 1-2
m (4-7 ft). Nospiediet ārkārtas apturēšanas
pogu. Kustībai tagad ir jāapstājas.

T

- tagad varat darbināt pacēlāju ar platformas sviru 17.
Vispirms pabīdiet slēdzi, kas atrodas vadības sviras galā,
un uzmanīgi virziet sviru vēlamajā kustības virzienā.

- Iedarbiniet ārkārtas nolaišanas funkciju (poga
20), ievelciet teleskopu un nolaidiet izlici (17.
svira).

IR

- Atlaidiet ārkārtas apturēšanas pogu.
Nesabojājiet sajūga riteni!

R

AM

Platformas kustības ātrumu tagad var pakāpeniski regulēt ar 17.
sviru
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12. Pārbaudiet pārslodzes slēdža RK4 funkciju.
- Platformas noslodze aptuveni 80 kg (177 lbs)
Pārvietojiet izlici horizontālā pozīcijā

EN

T

-

IR

- Izbīdiet teleskopu. Kad kustība apstājas, ir jāiedegas sarkanajai pārslodzes
signāllampiņai (18).
- Salīdziniet faktisko izlices sniegumu ar cipariem izlices snieguma diagrammās (6. un
8.lpp.) Platformas priekšējā mala = izlices sniegums - 0,5 m (20 in.)

AM

Brīdinājums!
Kad sarkanā pārslodzes signāllampiņa (18) ir iedegta, uz platformas nedrīkst pievienot papildu svaru
(piem., otru personu, instrumentus u.c.)
Piemērs: Viena persona uz platformas izbīda teleskopu vai arī kāds, kurš darbina šasijas vadības paneli,
izbīda to tik tālu, cik iespējams, lai tas paliktu zemu virs zemes. Kad pārslodzes signāllampiņa iedegas,
uz platformas vairs nedrīkst pievienot nekādu svaru. Teleskops ir jāievelk.

R

Ja ārkārtas nolaišanas sistēma vai citas drošības ierīces nedarbojas pareizi, tās pirms pacēlāja
lietošanas ir jāsalabo.

13. Pārbaudiet ikdienas pārbaužu sarakstu lietotāja rokasgrāmatā un veiciet visas tajā minētās
pārbaudes.
14. Nedaudz paceļot izlici un nedaudz izbīdot teleskopu pārbaudiet, vai platforma nepazeminās,
kad netiek izmantotas nekādas vadības ierīces.
15. Aukstā vidē dzinējs ir kādu brīdi jādarbina, lai paaugstinātu eļļas temperatūru. Uzsāciet
darbu ar pacēlāju uzmanīgi, veicot lēnas kustības uz priekšu un atpakaļ, nenoslogojot
platformu.
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16. Pārvietojiet platformu uz darba vietu.
Platformu var pārvietot ar pakāpeniski regulējamu ātrumu, izmantojot platformas vadības ierīces (ne
apakšējo vadības paneli). Nav iespējams veikt vairāk nekā vienu kustību vienlaikus. Ja vienlaikus tiek
lietota vairāk nekā viena vadības svira, tiks veikta kustība, kurai ir nepieciešams mazāk jaudas.
Piezīme!
Nolaižot platformu transportēšanas pozīcijā, vienmēr ir vispirms pilnībā jāievelk teleskops un
jānovieto platforma pareizajā leņķī pret izlici, pirms tā tiek nolaista uz transportēšanas ierīces.

T

Uzmanieties, lai nesabojātu sakabes riteni!
Darba laikā uz platformas nedrīkst pievienot papildu svaru!

AM
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17. Svarīga informācija, paceļot platformu.

R

Iespējamais platformas pārvietojums (sniegums) ir atkarīgs no platformas noslodzes (skat.tehniskos
datus). Pārvietojumu var kontrolēt ar diviem drošības slēdžiem, RK4 un RK5, kas atrodas zem
pārsega. Slēdžus nedrīkst nekādā veidā regulēt vai izmainīt. Pārbaudes un regulēšanu drīkst veikt tikai
servisa mehāniķis.
18. Darbs vienā darba vietā ilgāku laiku.
Uz augšējā un apakšējā vadības paneļa atrodas Stop un Start pogas. Ja darba vietā ir silts, nav
nepieciešams darbināt dzinēju ilgāku laiku, ja platforma nav jāpārvieto.
Aukstā laikā ir ieteicams darbināt dzinēju, lai saglabātu hidraulisko eļļu siltu. Iesakām darbināt
dzinēju arī tad, kad platforma netiek pārvietota, lai akumulators tiktu uzlādēts.
Platformas stabilitāte darba laikā ir regulāri jāpārbauda (atbalsta vietas stāvoklis u.c.), pievēršot
uzmanību laikapstākļiem un citiem apkārtējās vides apstākļiem.
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19. Pārvietojot platformu, atcerieties:
- ir jāpievērš īpaša uzmanība augstsprieguma kabeļiem
- Nepārsniedziet maksimālo sānisko noslodzi (400N) (88 lbs)
- Pārliecinieties, ka ne platforma, ne operators nevar nonākt
kontaktā ar elektrības vadiem
- Nekādā gadījumā nedrīkst objektus mest nost no
platformas

T

- Nesabojājiet ierīci
- Darba laikā platformu nedrīkst papildus noslogot

EN

- Nesabojājiet ārējus objektus vai konstrukcijas
- Nepārslogojiet platformu

20. Kad pacēlājs tiek atstāts bez uzraudzības

- Izslēdziet dzinēju

IR

- Novietojiet pacēlāju drošā, stabilā pozīcijā, vēlams,
transportēšanas pozīcijā

- Novērsiet neatļautu pacēlāja lietošanu, noslēdzot galvenā vadības paneļa vāku

AM

21. Darba platformas pozīcijas noregulēšana
Platformas leņķi (horizontālo) var noregulēt no
apakšējā vadības paneļa:

- Pagrieziet darbības slēdzi (1) pozīcijā 1

R

- Pabīdiet platformas darbināšanas slēdzi (31) un
izvēlieties virzienu ar vadības sviru (32)
Aktivizējiet vadības ierīces vienlaikus.
Izmantojiet vadības ierīci, kas ir paredzēta
platformas pozicionēšanai, kad izlice atrodas
horizontāli.
Kad platforma tiek regulēta, uz tās nedrīkst
atrasties personas.
Veiciet pozicionēšanu, kad pacēlājs ir
atbalstīts (stabilizatori ir nolaisti)
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ĀRKĀRTAS NOLAIŠANAS SISTĒMA
Aizsardzībai iespējama strāvas zuduma gadījumā pacēlājs ir
aprīkots ar ārkārtas nolaišanas sistēmu.
1. Ārkārtas nolaišanas sistēma
- Akumulators, 12V 26Ah
- Uzlādes ierīce
- 12 VDC hidrauliskā ierīce

EN

T

2. Akumulatora apkalpošana
- Sistēma ir aprīkota ar automātisku uzlādes sistēmu, kas ir aizsargāta pret īssavienojuma
rašanos
- Nominālā jauda
72VA
- spriegums
0…14,4V
- uzlāde
6A
- Ja nepieciešams, uzpildiet ūdeni, lai šūnas būtu pārklātas
3. Hidrauliskā ierīce sastāv no šādām daļām:
- Spiediena regulēšanas vārsts, spiediens 16 MPa (160 bar)
- Tilpnes vārsts
- 700W DC motors

IR

Ārkārtas nolaišanas sistēma tiek iedarbināta ar pogu 20 uz platformas vai 5 uz šasijas vadības
paneļa. Sistēma ir aktivizēta tikai tik ilgi, kamēr poga ir nospiesta.
Piezīme!
Izmantojot ārkārtas nolaišanas sistēmu vienmēr ir vispirms jāievelk teleskops un tad jānolaiž un
jāpagriež (ja nepieciešams) izlice.

AM

Sistēmu var izmantot arī stabilizatoru pacelšanai.

Ja ārkārtas nolaišanas sistēma nedarbojas, mēģiniet pievērst tam citu personu uzmanību. Viņiem
vajadzētu nodrošināt normālai narbībai nepieciešamo jaudu vai arī mēģināt atjaunot ārkārtas nolaišanas
sistēmas darbību,piemēram, nomainot akumulatoru.

R

Pirms pacēlāja lietošanas vienmēr pārliecinieties, ka ārkārtas nolaišanas sistēmas akumulators ir labā
stāvoklī (skat. 23. lpp.).
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TRANSPORTĒŠANAS IERĪCE
Hidrauliskā transportēšanas ierīce ir jāizmanto īsajām kustībām darba vietā, kurām nevar izmantot
velkošo transportlīdzekli.
- Iedarbiniet agregātu
- Noregulējiet darbības ātrumu līdz ¾ no maksimālā ātruma
(benzīns/ petroleja). Regulējiet darbības ātrumu, pagriežot slēdzi
35 (dīzeļdegviela).
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- Pagrieziet darbības slēdzi (1) pozīcijā "stabilizatori”.

T

(Transportēšanas ierīces ātrums ir atkarīgs no agregāta darbības ātruma.)

R

- Pārliecinieties, ka platforma atrodas transportēšanas pozīcijā un stabilizatori ir pilnībā pacelti.
- Pārliecinieties, ka strāvas vads ir pietiekami garš pacēlāja pārvietošanai (izmantojot maiņstrāvu)
- Pievienojiet transportēšanas ierīci
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- Atlaidiet stāvbremzi
- Ieslēdziet transportēšanas ierīci, pagriežot slēdzi 27 pozīcijā 1

28A

atpakaļ

28B

pa kreisi-uz priekšu

28A + 28L

pa labi-uz priekšu

28A + 28R

pa kreisi-atpakaļ

28B + 28R

pa labi-atpakaļ

28B + 28L

EN

uz priekšu

T

- Vadiet ar pogām:

- Uzmanieties, lai riteņa ceļā nav šķēršļu un bedru

- Kad transportēšana ir pabeigta, pavelciet stāvbremzi

AM

IR

- Atvienojiet transportēšanas ierīci no riteņa

- Izslēdziet transportēšanas ierīci, pagriežot slēdzi 27 pozīcijā 0

R

Izmantojot transportēšanas ierīces attālinātās vadības pulti (papildu aprīkojums), attālinātās vadības
pults vads ir pievienots kontaktligzdai, kas atrodas transportēšanas ierīces vadības kastē.
Brīdinājums!
Neizvirziet riteni pārāk tālu, jo tas ievērojami palielina riteņa sabojāšanas risku. Vēlams atstāt 1-3 cm (½
- 1 in.) starp riepas augšējo malu un sakabes/bremžu stieņa apakšējo malu, lai ritenis varētu brīvi
griezties.
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ĪPAŠAS PAMĀCĪBAS LIETOŠANAI ZIEMĀ
- Pacēlāju nedrīkst lietot, ja gaisa temperatūra ir zem -20°C (-4°F)
- Kad pacēlājs tiek lietots pie zemas gaisa temperatūras, pirms turpmāku darbību veikšanas dažas
minūtes ir jādarbina dzinējs.
- Sāciet darbu ar īsām kustībām, lai sakarsusī eļļa ieplūstu cilindros, un tiktu uzlabota vārstu
funkcionēšana.

T

- Pārliecinieties, ka drošības slēdži un ārkārtas nolaišanas sistēma darbojas.
Slēdžus un sistēmu nedrīkst aizsprostot netīrumi, sniegs vai ledus..

- Vadības panelis un platforma ir jāpārklāj un jāaizsargā pret sniegu un ledu, kad tā netiek lietota.

R
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Vienmēr notīriet no pacēlāja netīrumus, sniegu un ledu!
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DARBA DIENAS BEIGĀS
1. Pilnībā ievelciet teleskopisko izlici.
2. Pārbaudiet, vai platforma atrodas perpendikulāri izlicei.
3. Nolaidiet izlici un platformu uz sakabes
- Drošības slēdzis, kas atrodas uz transportēšanas pamatnes, novērš stabilizatoru iedarbināšanu, ja
platforma nav pilnībā nolaista

T

4. Aizveriet platformas vadības paneļa vāku
5. Pagrieziet darbības slēdzi pozīcijā 0

EN

6. Ja vēlaties uzlādēt akumulatoru, atstājiet tīkla vadu pievienotu un pagrieziet strāvas slēdzi pozīcijā 0;
pretējā gadījumā atvienojiet pacēlāju no tīkla vada un pagrieziet strāvas slēdzi pozīcijā 0.

R
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7. Neaizmirstiet aizvērt apakšējā vadības paneļa vāku
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PACĒLĀJA SAGATAVOŠANA TRANSPORTĒŠANAI
1. Pilnībā ievelciet teleskopisko izlici.
2. Pārbaudiet, vai platforma atrodas perpendikulāri izlicei.
3. Nolaidiet izlici un platformu uz sakabes
- Drošības slēdzis, kas atrodas uz transportēšanas pamatnes, novērš stabilizatoru
iedarbināšanu, ja platforma nav pilnībā nolaista

5. Pagrieziet darbības slēdzi pozīcijā 1 (stabilizatori)

T

4. Aizveriet platformas vadības paneļa vāku

7. Pavelciet stāvbremzi
8. Pārliecinieties, ka dzinējs ir izslēgts

EN

6. Paceliet stabilizatorus
- Sāciet ar aizmugures stabilizatoriem (nesabojājiet lampiņas, kas atrodas aizmugurē)
- Pēc tam paceliet priekšējos stabilizatorus (nesabojājiet riteni)

9. Pagrieziet darbības slēdzi pozīcijā 0 un atvienojiet strāvas padevi

IR

10. Pagrieziet galveno slēdzi pozīcijā 0

R

AM

11. Neaizmirstiet aizvērt apakšējā vadības paneļa vāku
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PIEVIENOŠANA VELKOŠAJAM TRANSPORTLĪDZEKLIM
1. Paceliet lodveida savienojuma rokturi un vienlaikus bīdiet to uz priekšu. Tad savienojums
atvērsies.
2. Novietojiet lodveida savienojumu uz velkošās lodgalvas un viegli pastumiet uz leju. Savienojums
tiks automātiski nofiksēts.
Pārliecinieties, ka lodveida savienojums, atlaižot rokturi, tiek pareizi nofiksēts uz lodgalvas.

T

Lodveida savienojums ir regulāri jātīra un jāieeļļo.

4. Pārliecinieties, ka lampiņas darbojas.

EN

3. Pievienojiet spraudni un pievienojiet drošības bremzes vadus velkošajam transportlīdzeklim.
- Pārliecinieties, ka vads neberzējas pret citām daļām un drošības vadi ir pievienoti tā, ka spēj veikt savas
funkcijas.

5. Uzmanīgi atlaidiet stāvbremzi un pārliecinieties, ka tā ir fiksēta un stāvbremzes svira paliek nolaista.
6. Paceliet riteni transportēšanas pozīcijā

IR

Jebkāda veida kravas atrašanās grozā pacēlāja transportēšanas laikā ir absolūti aizlietga!

AM

Īpaši atvienojot pacēlāju uz slīpas virsmas, ir jāizmanto rokas bremze, to stingri pavelkot, līdz tiek
izvilkts atsperes cilindrs. Ja rokas bremze ir pareizi izmantota, pacēlājs ir jāpastumj uz atpakaļu, lai
ļautu automātiskās virzienmaiņas funkcijai viegli atlaist bremzes. Kad tas notiek, atsperes cilindrs
pievelk bremzes stingrāk, tā novēršot automātiskās virzienmaiņas funkciju.
Atcerieties, kā regulēt bremzes saskaņā ar ”serviss un tehniskā
apkope”. Nostipriniet pacēlāju ar ķīļveida blokiem zem riteņiem.
Ja pacēlājs tiek noglabāts uz ilgāku laiku, piemēram, uz ziemu, iesakām to pacelt uz pamatnes,
atvieglojot noslodzi riteņiem un riepām.

R

Brīdinājums! Pārbaudiet, vai:
- Stabilizatori ir pareizi fiksēti transportēšanas pozīcijā
- Lodveida savienojums ir pareizi fiksēts uz lodgalvas
- Lampiņas darbojas pareizi
- Riepas nav bojātas un spiediens riepās ir pareizs
- Drošības vadi ir pareizi pievienoti
- Atstājot pacēlāju, vienmēr pārliecinieties, ka stāvbremze darbojas uzticami
- Riteņa stiprinājums
- Transportēšanas ierīce nav savienota ar riteni
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SERVISS UN TEHNISKĀ APKOPE
Vispārēja informācija
- Pārbaudes un serviss vienmēr ir jāveic tā, kā aprakstīts šajā rokasgrāmatā.
- Sarežģītu remontu un servisu drīkst veikt tikai īpaši apmācīts personāls (ražotājs vai ražotāja pārstāvis).
- Pacēlāju nedrīkst izmainīt vai papildināt bez rakstiskas ražotāja atļaujas.

T

- Defekti un nolietojums, kas var ietekmēt darba drošību, ir jānovērš nekavējoties.
- Eļļa nedrīkst noplūst uz grīdas vai zemes.

EN

- Vienmēr turiet pacēlāju tīru, īpaši platformu.

- Vienmēr notīriet pacēlāju pirms servisa vai tehniskās apkopes veikšanas.
- Izmantojiet oriģinālās rezerves daļas

- Veicot remontu, platforma, izlice, teleskops un stabilizatori ir jāatbalsta tā, lai novērstu
remontējamās struktūras noslodzi un citus riskus.

R

AM

IR

- Iekārtu var pacelt ar divām cilpām, kas ir piestiprinātas četriem rokturiem (skat.attēlu). Katras cilpas
celtspējai ir jābūt vismaz 2500 kg.
Celiet iekārtu uzmanīgi!

250 mm
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PĀRBAUDES UN SERVISS
1. Pirmā servisa pārbaude ir jāveic pēc 20 lietošanas stundām:
- Nomainiet spiediena filtra kārtridžu.
- Noregulējiet bremžu sistēmu, skat. lpp. 44.
- Pēc aptuveni 100 km (60 jūdžu) nobraukuma pārbaudiet, cik stingri ir
pievilktas riteņa skrūves. Stingrībai ir jābūt 325 Nm (240 lbxft).

EN

3. Iknedēļas pārbaudes un serviss
- Pārbaudiet, vai bremžu spiediens ir pareizs

T

2. Ikdienas pārbaudes un serviss
- Pārbaudiet hidrauliskās eļļas līmeni un, ja nepieciešams, uzpildiet eļļu.
- Pārbaudiet hidrauliskās caurules/šļūtenes un savienojumus.
- Veiciet vispārēju vizuālu ierīces pārbaudi.
- Pārbaudiet ārkārtas nolaišanas un apstāšanās funkcijas.
- Pārbaudiet drošības ierīces.

IR

ass
450 kPa = 4,5 bar = 65 psi
ritenis
250 kPa = 2,5 bar = 35 psi
- Ieeļļojiet šarnīrveida ass tapas (skat. “Ieeļļošana”)
- Pārbaudiet teleskopa slīdošās virsmas un, ja nepieciešams, ieeļļojiet ar silikonu.
- Pārbaudiet attālumu starp slīdošajiem spilventiņiem un virsmu un, ja nepieciešams, noregulējiet.
- Noslogojiet platformu ar aptuveni 80 kg (177 lbs) un pagrieziet izlici horizontāli.
Tagad izbīdiet teleskopu, līdz iedegas sarkanās lampiņas un kustība apstājas. Izmēriet iegūto vilkumu kā
aprakstīts 53.lpp. un salīdziniet to ar “pārslodzes slēdža regulēšanas” vērtībām (56.lpp.) RK4. Ja
iegūtais vilkums pārsniedz pareizās vērtības, lūdzu, sazinieties ar servisa centra darbiniekiem.

AM

4. Serviss, reizi sešos mēnešos
- Nomainiet hidrauliskās eļļas un filtra kārtridžu.
- Pārbaudiet bremzes.
- Pārbaudiet, cik stingri ir pievilktas riteņa skrūves (325 Nm) (240 lbxft)
- Ieeļļojiet pagriešanas gultni un reduktora gredzenu.
5. Ikgadējais serviss ir aprakstīts atsevišķi šajā rokasgrāmatā.
Ja pacēlājs tiek lietots īpašos apkārtējās vides apstākļos (liels mitrums, putekļi, korozija u.c.), eļļas
nomaiņas un cita servisa intervāliem ir jābūt īsākiem, lai nodrošinātu, ka tiek uzturēti iekārtas
lietošanas drošības un uzticamības standarti.

R

Pārbaudes un serviss ir jāveic rūpīgi, lai novērstu uzticamības zudumu. Pavirši veikts serviss var
arī novest pie lietošanas drošības un uzticamības zuduma.
Garantija nav spēkā, ja servisa un tehniskās apkopes pasākumi nav veikti rūpīgi un
pamatīgi.
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EĻĻOŠANA
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Reizi 50 stundās

T

1. Pārslodzes kontroles (šarnīrveida vārpstas) gultņi
2. Stabilizatoru cilindra savienojuma gultņu virsmas
3. Stabilizatoru savienojuma gultņu virsmas
4. Stabilizatoru plāksnes savienojuma gultņu virsmas
5. Izlices gultņu virsmas
6. Platformas gultņu virsmas
7. Stabilizācijas cilindra gultnis (izņemot savienojuma gultni augšējā stabilizācijas cilindra virzuļa kāta
pusē)
8. Pacēlāja cilindra gultnis
9. Slīdošās virsmas/teleskopa daļas
10. Slīdošās virsmas/riteņa spole
Reizi 6 mēnešos

EN

11. Teleskopa cilindra gultnis
12. Transportēšanas ierīce
13. Inerces bremzes
14. Pagriešanas gultnis* un reduktora gredzens
15. Savienojuma gultnis augšējā stabilizācijas cilindra virzuļa kāta pusē
Ieteicamā eļļa Esso Beacon EP2 (vai līdzīga)

IR

Pārslodzes kontroles ierīces savienojums ir jāeļļo regulāri un vienmēr - pēc iekārtas
mazgāšanas.
Stabilizatoru drošības slēdža sistēmas kustīgās daļas ir jāeļļo reizi 50 stundās.
Kad nepieciešams, viegli ieeļļojiet visas lodveida savienojuma kustīgās daļas.

AM

Pēc pacēlāja mazgāšanas vienmēr ieeļļojiet pacēlāju, lai saglabātos aizsargslānis.

R

*Noņemiet pusmēness formas pārsegumu, kas atrodas zem šasijas, lai varētu ieeļļot pagriešanas gultņa
nipeļus (4 gab.).
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TILPNES VĀRSTI UN SLODZES REGULĒŠANAS VĀRSTI
Funkcionālā pārbaude
1. Pārbaudiet, vai stabilizatoru cilindru vārstiem nav noplūdes, paceļot iekārtu uz stabilizatoriem un
izmērot, atsevišķi katram stailizatoram, šasijas attālumu no zemes. Pēc dažām minūtēm izmēriet
attālumu vēlreiz. Ja šasija ir pazeminājusies, vārstiem ir noplūde.
2. Pārbaudiet izlices vārstu. Novietojiet izlici pozīcijā, kurā to var viegli izmērīt. Pēc dažām minūtēm
izmēriet vēlreiz, lai redzētu, vai izlice nav pārvietojusies.

T

3. Pārbaudiet teleskopa cilindra pārslodzes kontroles vārtstu. Izbīdiet teleskopu un izmēriet vilkumu.
Nogaidiet dažas minūtes, tad pārbaudiet, vai tas nav samazinājies. (Piezīme: Izlicei ir jābūt gandrīz
vertikālai).

Pamācības servisa veikšanai
1. Izjauciet vārstu un notīriet to.

EN

4. Pārbaudiet platformas stabilizācijas sistēmas stingrību. Noslogojiet platformu ar 100 - 200 kg (200400 lbs) un izmēriet attālumu starp platformas apakšējo malu un zemi. Pēc dažām minūtēm pārbaudiet,
vai augstums nav mainījies.

IR

2. Pārbaudiet O-gredzenu stāvokli un, ja nepieciešams, nomainiet tos.
3. Uzmanīgi salieciet vārstus atpakaļ.

4. Ja nepieciešams, pilnībā atjaunojiet vārstu.

AM

5. Nemainiet vārsta iestatījumus.

R

Atbalsta platforma, izlice, teleskops un stabilizatori ir jānovieto pozīcijā, kurā slodze ir vērsta tā, lai tā
neietekmētu struktūru vai daļas, kas ir jāremontē. Pārliecinieties, ka neviens cilindrs neatrodas zem
spiediena.
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RITEŅU BREMZES UN GULTŅI
Bremžu regulēšana
Paceliet iekārtu tā, lai riteņi atrastos virs zemes, un nostipriniet šādā pozīcijā.
Pārliecinieties, ka riteņi var brīvi griezties.

EN

Pārbaudiet bremžu stieņu
stiprinājumus.

T

Bremžu stieņiem ir jābūt brīviem
(rokas bremze ir atlaista).

IR

Pievelciet skrūvi, uz kuru norāda bultiņa, griežot to
pulksteņrādītāja virzienā, līdz riteni vairs nevar
pagriezt ar roku.

AM

Atlaidiet skrūvi, griežot to pretēji pulksteņrādītāja
virzienam, līdz ritenis atkal sāk griezties, bet joprojām
“neveikli”.

R

Screw

Noregulējiet bremžu spēku, pievelkot
uzgriežņus un turot bremžu
līdzsvarotāju perpendikulāri
sakabei, lai abus riteņus varētu
nobremzēt

Adjustment screws

Perpendicular position
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EN

T

Pavelciet rokas bremzi un
stumiet pacēlāju uz atpakaļu,
līdz abi riteņi ir bloķēti; to
darot, rokas bremzes svirai ir
jāpaceļas uz augšu un aptuveni
5-10 mm uz atpakaļu no
spiediena ierobežotāja.

5 –10 mm

IR

Atlaidiet rokas bremzi.

AM

Noregulējiet atsperu garumu līdz 90
mm.

R

90 mm

Pavelciet stāvbremzi un pārbaudiet, vai atsperes nenovērš bremžu funkcionēšanu. Pārāk liela bremžu
sistēmas nospriegošana izraisīs bremžu pārkaršanu transportēšanas laikā un palielinās nepieciešamo
vilkšanas spēku.
Iesakām veikt bremžu pārbaudi pēc to regulēšanas. Pārbaudiet, vai tās darbojas pareizi, bremzējot 2-3
reizes pārbaudes veikšanas gaitā.
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Gultņu regulēšana
Riteņu gultņi ir ieeļļoti uz visu ekspluatācijas laiku un tiem nav nepieciešams serviss. (tiem nav vajadzīga
papildu ieeļļošana un tie nav regulējami).

Servisa veikšanas intervāli
500 km (300 jūdzes)

Skat.iepriekš

5000 km (3000 jūdzes)

Bremžu regulēšana, ieeļļojiet inerces bremžu kustīgās daļas.

EN

T

13 00 - 15 000 km (8 000 - 9 000 jūdzes) vai reizi 6 mēnešos:
a) Pārbaudiet, vai bremžu uzlikas nav nolietojušās un, ja
nepieciešams, atjaunojiet.
b) Pārbaudiet inerces bremzes.
c) Ieeļļojiet inerces bremžu slīdošās daļas.
Divrindu leņķiskā kontakta kompakto gultņu augstā izturība padara gultņu defektus normālos
apstākļos ārkārtīgi retus, turklāt tiem nav vajadzīga tehniskā apkope. Ja ārkārtas darba apstākļu dēļ
rodas gultņu defekts, obligāti jānomaina viss bremžu kluča komplekts ar presētiem gultņiem un
fiksējošu uzmavu.

IR

Brīdinājums!
Servisu drīkst veikt tikai atbilstoši apmācīti servisa centra darbinieki.

R

AM

Riteņiem ir jāgriežas vismaz reizi 3 mēnešos, lai eļļas slānītis uz gultņiem nesāktu plaisāt.
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PLATFORMAS STABILIZĀCIJAS SISTĒMA
- Stabilizācija tiek veikta ar sekotājcilindriem:
- Tie atrodas zem platformas un tos vada galvenais cilindrs
- Platformas izlīdzināšana ir atkarīga no tā, cik cieši ir aizgriezti stabilizācijas sistēmas
vārsti.
- Sistēma sastāv no šādām daļām:
25 MPa
(250 bar)
(3600 psi)

3

4
5

T

2

EN

21,5 MPa
(215 bar)
(3100 psi)

IR

1

1. Galvenais cilindrs
2. Sekotājcilindrs
3. Slodzes regulēšanas vārsts
4. Dubultais slodzes regulēšanas
vārsts
5. Elektriski iedarbināms
novirzīšanas vārsts

25 MPa
(250 bar)
(3600 psi)

AM

- Ja platformas priekšējā mala iegrimst, iemesli var būt šādi:
1. Sekotājcilindra slodzes regulēšanas vārsta noplūde (pie virzuļa kāta), noplūde elektriski
iedarbināmā novirzīšanas vārsta virzienā (atkarībā no tā, kurš vārsts nav pietiekami stingri
aizvērts)
2. iekšēja noplūde cilindrā

R

- Ja platformas aizmugures mala iegrimst, iemesli var būt šādi:
1. dubultā slodzes regulēšanas vārsta noplūde (4) sekotājcilindra virzuļa (zemākajā) malā,
noplūde elektriski iedarbināmā novirzīšanas vārsta virzienā (5) (atkarībā no tā, kurš vārsts
nav pietiekami stingri aizvērts)
2. iekšēja noplūde cilindrā
Noplūde izraisa platformas pazemināšanos, līdz slodzes regulēšanas vārsts (3) zem platformas aizveras.
Aizvēršanos izraisa spiediena samazināšanās virzuļa kātā, sasniedzot atvēršanās attiecību 5:1.
Gaiss stabilizācijas sistēmā izraisa neprecizitātes platformas stabilizācijas laikā.

Ja vārstiem ir noplūde, lūdzu skatīt 43. lpp. (slodzes regulēšanas vārsti)
Ieteicamie iestatījumi, slodzes regulēšanas vārsti:
- Dubultais slodzes regulēšanas vārsts (4), atvēršanās spiediens 25 MPa (250 bar) (3600 psi)
- Slodzes regulēšanas vārsts (3) zem platformas, atvēršanās spiediens 21,5 MPa (215 bar) (3100
psi) Nemainiet vārstu iestatījumus

47

DINO 210XT

REGULĀRAIS SERVISS
Pacēlājam ir nepieciešams regulārs serviss ar 11 - 12 mēnešu intervāliem.
Ja tas tiek lietots korozīvos vai citādi nelabvēlīgos apstākļos (mitrums, korozīvas ķīmiskas vielas u.c.),
tehniskās iekārtas un struktūra ir pakļauta lielākai slodzei. Pie šādiem apstākļiem ieteicams veikt servisu
un pārbaudes biežāk. Pie korozīviem apstākļiem ieteicams lietot arī lietot aizsargājošas ķimikālijas.
Servisu un tehnisko apkopi drīkst veikt tikai apmācīts personāls, kas labi pārzina pacēlāja konstrukciju un
fukcionēšanu.

T

Lūdzam vērsties pie izplatītāja servisa centra darbiniekiem.

EN

Regulārais serviss:

1. Pirms servisa un tehniskās apkopes veikšanas pacēlājs vienmēr ir jānotīra.

- Nekad neizjauciet hidraulisko vai elektronisko aprīkojumu, to vispirms nenotīrot. Netīrumi un
mitrums var izraisīt aprīkojuma defektus un novest pie darba drošības mazināšanās.
- Mazgāšana (ārēja).

IR

Brīdinājums! Nevērsiet augsta spiediena ūdens strūklu tieši pret elektriskajām daļām vai
savienojumiem, t.i., augšējo un apakšējo vadības paneli, relejiem, solenoīdu vārstiem un drošības
slēdžiem.
- Elektriskais aprīkojums un hidrauliskie savienojumi ir jānožāvē ar saspiestu gaisu.

AM

- Kad elektriskais aprīkojums un savienojumi ir nožuvuši, aipastrādājiet tos ar mitruma
necaurlaidīgām ķimikālijām
- Virzuļu vadītāji pēc mazgāšanas vienmēr ir jāapstrādā, piemēram, ar
maisījumu.

R

Atcerieties par tīrību!
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2. Nomainiet hidraulisko eļļu un filtra kārtridžu
(aizsargājiet savu ādu no hidrauliskās eļļas)
- Iztukšojiet eļļas tvertni, izņemot tapu. Visiem cilindriem ir jābūt aizvērtā pozīcijā, izņemot pacelšanas
sviras, kurām ir jābūt paceltām ∼0,5 m (20")
- Iztīriet tvertni ar piemērotu šķīdinātāju, tad izskalojiet.

IR

EN

T

- Nomainiet filtru.

AM

- Ielieciet atpakaļ tapu.
- Uzpildiet tvertni ar svaigu eļļu. Tilpums aptuveni 20 l.
Ražotnē iepildīts: Neste Hydrauli 28 Super vai Esso Univis J26.
- Ja nepieciešams, pievienojiet hidraulisko šķidrumu, lai līmenis sasniegtu skalas augšējo atzīmi.
(Pacēlājam ir jābūt transportēšanas pozīcijā.)
3. Pārbaudiet hidrauliskās šļūtenes un caurules

R

Bojātās šļūtenes un caurules ir jānomaina. Pārbaudiet arī savienojumus.
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4. Pārbaudiet stabilizatoru savienojumus.
- Nedaudz nolaidiet stablizatorus.

EN

T

- Horizontāli bīdiet stabilizatorus uz priekšu un atpakaļ un pārbaudiet, kā darbojas savienojumi.

- Ja nepieciešams, atjaunojiet savienojumus un tapas.

AM

IR

- Ieeļļojiet savienojumus (skat.nodaļu “Eļļošana”). Nolaidiet stabilizatorus atbalsta pozīcijā.

6. Pārbaudiet cilindrus un ieeļļojiet savienojumu gultņus (skat.nodaļu “Eļļošana”).

- Izmantojot apakšējo (šasijas) vadības paneli, paceliet pacēlāja cilindru un pārbaudiet virzuļa kātu un
savienojumus.

R

- Izmantojot apakšējo vadības paneli, pārvietojiet pacēlāja cilindru viszemākajā iespējamā pozīcijā un
pārbaudiet savienojumus.
- Turpiniet, ievelkot teleskopa cilindru un nekavējoties atkal to izbīdot. Pārbaudiet cilindra stāvokli un
stingrību.
- Ieeļļojiet pacēlāja, teleskopa un stabilizējošā cilindra savienojumus.
- Izmantojot apakšējo vadības paneli, izbīdiet pacelšanas sviru cilindrus un pārbaudiet tos.
- Pārbaudiet un ieeļļojiet stabilizatoru cilindrus.
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6. Izlices un rāmja pārbaude.
- Pārbaudiet platform, tās stiprinājumus, pacelšanas sviras un izlici (ar izbīdītu teleskopu).
- Pārbaudiet izlices savienojumus un slīdošās virsmas un, ja nepieciešams, noregulējiet. Ieeļojiet slīdošās
virsmas.
- Pārbaudiet Flyer ķēdes un stiprinājumu stāvokli ,

IR

EN

T

Pārbaudiet
nenoslogotas
Flyer
ķēdes
stiprinājumu pie izlices, pavelkot Flyer ķēdi ar
roku, kad izlice ir tās maksimālajā garumā.

- Pārbaudiet pagriešanas ierīci un tās stiprinājumus un ieeļļojiet gultni un zobrata gredzenu. Noņemiet
pusmēness formas pārsegumu, kas atrodas zem šasijas, lai varētu ieeļļot pagriešanas gultņa nipeļus (4
gab.).

AM

Brīdinājums! Pārāk augsta spiediena lietošana eļļošanas laikā var izspiest pagriešanas gultņa
slēgu no vietas.
- Izmēriet pagriešanas gultņa aksiālo darbību, maksimālā atļautā aksiālā darbība ir aptuveni 1 mm (0,05").
- Izmēriet stiprinājuma skrūvju pievilkšanas griezes momentu:
280 Nm (210 lbxft) - M16
150 Nm (110 lbxft) - M12.
Ja atlaižat vai pievelkat skrūves un bultas, atcerieties tās pievelkot uzklāt kādu fiksējošu šķidrumu.

R

- Pārbaudiet šasiju un visas šuves. Pagriešanas sistēma un stabilizatoru savienojuma punkti ir jāpārbauda
īpaši rūpīgi.
- Pārbaudiet stabilizatoru stāvokli.
- Pārbaudiet sakabi un pievērsiet īpašu uzmanību sakabes savienojumam ar šasiju.
- Ieeļļojiet izlices un stabilizatoru savienojumu gultņus.
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7. Pārbaudiet sakabi/inerces bremžu sistēmu
- Stiprinājumu, skrūvju un uzgriežņu stāvokli un stingrība
- Darbība
- Lodveida stiprinājuma stāvoklis
- Fiksācijas mehānisma stāvoklis

- Stiprinājumi

EN

8. Pārbaudiet riteņa sistēnu

T

- Pārbaudiet, vai inerces bremžu mehānisms darbojas brīvi:
- Apturiet pacēlāju, kā aprakstīts 36.lpp.
- Iebīdiet lodveida savienojumu un sakabi uz iekšu
- Lodveida savienojumam/sakabei ir automātiski jāatgriežas sākotnējā izbīdītajā pozīcijā,
iedarbojoties ar gāzi pildītam hidrauliskajam amortizatoram

- Gumijas balstiekārtas un garensviru stāvoklis

IR

9. Pārbaudiet visas drošības ierīces

AM

- Pārliecinieties, ka drošības slēdži ir stingri nostiprināti un spēj pareizi funkcionēt.

R

- Sakabes drošības slēdzis (transportēšanas pozīcija)
- Drošības slēdži (2 gab.)
- Stabilizatori (4 gab.)
- Izlice (2 gab.)
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10. Pārbaudiet drošības ierīču funkcijas, izmantojot šasijas vadības paneli
- Viegli paceliet platformu no transportēšanas pozīcijas.
- Stabilizatori nedrīkst funkcionēt nevienā darbības
slēdža pozīcijā

T

- Paceliet sviru un pārbaudiet
1. Ārkārtas apturēšana
2. Ārkārtas nolaišana, teleskopa
ievilkšana
3. Ārkārtas nolaišana, nolaižot
izlici

EN

- Nolaidiet izlici transportēšanas pozīcijā, paceliet
stabilizatorus un ieslēdziet "transportēšanu".
- Izlice nedrīkst funkcionēt nevienā darbības slēdža
pozīcijā

IR

- Izslēdziet "transportēšanas" funkciju,
nolaidiet stabilizatorus un izlīdziniet pacēlāju

R

AM

- Noslogojiet platformu ar aptuveni 80 kg (177 lbs) un izbīdiet izlici, līdz iedegas sarkanā brīdinājuma
lampiņa un platforma apstājas.

Tagad:

- Th
- Pacelšanas funkcijai ir jādarbojas pareizi
- Teleskopa ievilkšanai ir jādarbojas pareizi
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SLODZES IEROBEŽOJUMU PĀRBAUDE

IR

EN

T

- Noslogojiet platformu ar tieši 80 kg (177 lbs) 100 mm (4 ") attālumā no platformas
apakšējās malas

- Izmantojot apakšējo vadības paneli, pārvietojiet izlici horizontālā pozīcijā
- Izbīdiet teleskopu pēc iespējas tālāk.

AM

- Izmēriet vienas teleskopiskās sviras daļas garumu; garumam ir jābūt 3100 ± 50 mm
(122 ± 2 in)

- Pārliecinieties, ka sarkanā brīdinājuma lampiņa ir iedegta.
- Gadījumā, ja nedarbojas pirmais slēdzis (RK4), pārslodzi kontrolē arī otrais slēdzis
(RK5)

R

- Atspējojiet RK4, atvienojot pievadu Nr.40 un savienojiet pievadus Nr.13 un 39
(apakšējais vadības panelis) pārbaudes veikšanai.
- Izbīdiet izlici un to atkal ievelciet, izmērot teleskopa izbīdīto daļu. Garumam ir jābūt
3600 ± 50 mm (142 ± 2 in)
- Ja izbīdītā daļa ir pārāk gara, noregulējiet pārslodzes slēdžus un nofiksējiet tos ar slēgu.

Brīdinājums! Neaizmirstiet iedarbināt slēdzi RK4, pievienojot pievadu nr. 40.
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PĀRSLODZES KONTROLES IERĪČU
UZSTĀDĪŠANA

AM

Veicot servisu, vienmēr ir jāpārbauda abi pārslodzes
kontroles slēdži

R

- Noslogojiet platformu ar 80 kg (177 lbs)
- Novietojiet izlici horizontālā pozīcijā
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Uzstādīšanas porcedūra, 1.variants:

IR

EN

T

- Uzstādiet RK4 iedarbināšanas punktu pietiekami tālu, lai nodrošinātu, ka RK5 tiek
iedarbināts pirms RK4
- Izbīdiet izlici un nomēriet vienu tās daļu (vilkums)

- Vilkumam ir jābūt 3600 ± 50 mm (142 ± 2 in)

- Pievelciet regulēšanas uzgriezni un pārbaudiet esošās vērtības vēlreiz.

AM

- RK4 ir jāaktivizējas pirms RK5

- Izbīdiet izlici un nomēriet vilkumu

- Garumam ir jābūt 3100 ± 50 mm (122 ± 2 in)
- Pievelciet regulēšanas skrūvi un pārbaudiet esošās vērtības vēlreiz.

R

- Piestipriniet drošības stiepli pie regulēšanas skrūves tā, lai nebūtu iespējams regulēšanas
skrūvi atskrūvēt nekādā veidā, un piestipriniet stieplei slēgu.
- Nostipriniet aizsargpaneli
Citur šajā rokasgrāmatā ir aprakstīts 2.variants RK5 nodrošināšanai gadījumā, ja drošības
drāts jau ir piestiprināta.
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11. Spiediena mērījumi

- Pievienojiet spiediena skalu mērīšanas punktam

IR

- Maksimālais spiediens, eļļa darba temperatūrā 40 - 60 °C (105 140 ˚F) 21 - 21,5 MPa (210 - 215 bar) (3050 - 3100 psi)
- Pagriežot, maksimālais spiediens 7 MPa (70 bar) (1050 psi)

AM

- Ja nepieciešami jauni uzstādījumi, neaizmirstiet pēc regulēšanas uzlikt
slēgu
12. Platformas vadības ierīču pārbaude

- Pārbaudiet elektroierīču vispārējo stāvokli uz platformas
Ja nepieciešams, apsmidziniet ar mitruma necaurlaidīgu līdzekli

R

- Pārbaudiet, vai kabeļi ir pareizi pievienoti

- Pārbaudiet signāltauri (23), ārkārtas apturēšanas
funkciju (22) un ārkārtas nolaišanas funkciju (20)
- Veiciet izmēģinājumu ar visām kustībām
- Pirms izlices pacelšanas pārbaudiet pārslodzes
slēdžu funkcionēšanu
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13. Brīdinājuma zīmes
- Pārliecinieties, ka visas brīdinājuma zīmes ir labā stāvoklī un viegli izlasāmas. Nomainiet bojātās
zīmes.
14. Pārbaudiet bremzes un transportēšanas iekārtu
- Noņemiet riteņus
- Notīriet bremžu sistēmu un pārbaudiet, kā tā ir noregulēta. Bremžu kurpēm
ir brīvi jākustas un atsperēm ir jābūt darba kārtībā

T

- Ja nepieciešams, atjaunojiet bremžu klučus

EN

- Noregulējiet bremzes
- Pārbaudiet transportēšanas iekārtu un ieeļļojiet savienojumus

- Uzlieciet riteņus un pievelciet skrūves. Neaizmirstiet pārbaudīt skrūvju stingrību 325 Nm (240 lbxft)
pēc 100 km (60 jūdžu) nobraukuma.
- Pārbaudiet spiedienu riepās: 450 kPa (4,5 bar) (65 psi) aizmugures ass
250 kPa (2,5 bar) (35 psi) ritenis

IR

- Pārbaudiet inerces bremzes un stāvbremzes
- Pārbaudiet avārijas bremžu vadu

15. Pārbaudiet lukturu un atstarotāju darbību

AM

16. Ja nepieciešams, atjaunojiet/papildiniet pretkorozijas pārklājumu (piemēram, ar Tectyl
210R)
17. Pievērsiet uzmanību iekraušanas pamācībām un veiciet noslodzes pārbaudi ar
80 kg (177 lbs). Pārbaudiet struktūru pēc noslodzes pārbaužu veikšanas.

R

18. Sagatavojiet ziņojumu par pārbaudēm. Saglabājiet kopiju un iedodiet otru eksemplāru
klientam/īpašniekam.
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PACĒLĀJA PĀRBAUDE
Pacēlāji, kas tiek izmantoti būvlaukumos, vienmēr pirms lietošanas ir jāpārbauda. Pacēlājs ir jāpārbauda
periodiski, vismaz reizi nedēļā darba perioda laikā. Ja tiek atklāti defekti, tie ir jāatzīmē un par tiem ir
jāziņo priekšniecībai.

PIRMĀ PĀRBAUDE

R

AM

IR

EN

T

Dino pacēlāji pirmo reizi tiek pārbaudīti pie ražotāja. Rezultāti tiek atzīmēti
protokolā, kas tiek piegādāts kopā ar pacēlāju.
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IKDIENAS PĀRBAUDES
Katras maiņas sākumā vai pēc tam, kad pacēlājs ir ticis pārvietots uz citu darba vietu, lietotājam
vienmēr ir jāveic šādas pārbaudes:
- Jāpārliecinās par attiecīgās zemes nešanas kapacitāti (skat. tabulu 21. lpp.)
- Jāpārbauda stabilizatori
- Jāpārbauda, vai iekārta stāv stabili

T

- Jāpārbauda ārkārtas apturēšanas pogas funkcionēšana uz platformas un šasijas vadības paneļiem
- Jāpārbauda ārkārtas nolaišanas pogas funkcionēšana uz platformas un šasijas vadības paneļiem

EN

- Jāpārbauda signāltaure
- Jāpārbauda brīdinājuma lanpiņas un signāllampiņas
- Prožektoru un atstarotāju tīrība

- Vadības ierīču stāvoklis un platformas kustību izpilde

IR

- Jāpārbauda ceļu, platformas durvju un sliežu stāvoklis

- Jāpārbauda pārslodzes kontroles slēdžu stāvoklis (skat. servisa rokasgrāmatu)
- Jāpārbauda izlices kustības kontroles slēdžu stāvoklis (skat. servisa rokasgrāmatu)

AM

- Jāpārbauda kontroles slēdžu stāvoklis, kas atspējo stabilizatoru lietošanu (skat. servisa rokasgrāmatu)
- Jāpārbauda, vai nav eļļas noplūdes

- Jāpārbauda bremžu funkcionēšana

- Jāveic visaptveroša struktūras un aprīkojuma vizuālā pārbaude

R

- Vienmēr jāpārbauda kabeļi, kas atrodas tuvumā darba vietai un jāievēro minimālais attālums no
elektrības vadiem (skat. tabulu 11. lpp.)
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IKMĒNEŠA PĀRBAUDES (TEHNISKĀ APKOPE)
Šīs pārbaudes ir jāveic apmācītam mehāniķim, kas labi pārzina pacēlāju.
Pārbaužu saraksts:
- Visas iepriekšminētās ikdienas pārbaudes
- Izlices un platformas savienojums
- Platformas stabilizācijas ierīce, stāvoklis un funkcionēšana

EN

T

- Šādu atbalsta struktūru optiskā pārbaude:
- Rāmis
- Pagriešanas ierīce
- Teleskops (izbīdīts)
- Stabilizatori un stiprinājumi
- Visas šuves, tajās nedrīkst būt plaisas vai rūsas plankumi
- Veikto remontu un metināšanas darbu kvalitāte un stāvoklis

- Pārliecinieties, ka platforma paliek savā pozīcijā (skat. servisa rokasgrāmatu)
- Pārbaudiet, vai stabilizatori paliek savā pozīcijā (skat. servisa rokasgrāmatu)

IR

- Hidrauliskās eļļas līmenis

- Pārbaudiet slīdošo gredzenu/hidraulisko pagriešanas ierīci (stingrība, pagriešanas sistēma)
- Riepas un spiediens tajās

AM

- Riteņu skrūves un malas

- Pagriešanas zobrata darbība

- Pārliecinieties, ka transportēšanas ierīce darbojas nevainojami
- Elektrisko pievadu un savienojumu stāvoklis
- Akumulatora stāvoklis, savienojumi un stiprinājumi

R

- Inerces bremžu un sakabes stāvoklis

- Pārliecinieties, ka visas zīmes, brīdinājumi un vadības ierīču identifikācijas apzīmējumi ir labā
stāvoklī un salasāmi.
- Pārliecinieties, ka pacēlājs ir tīrs.

62

DINO 210XT

REGULĀRĀ PĀRBAUDE (IKGADĒJĀ)
Šī pārbaude ir jāveic tehniski apmācītam mehāniķim, kurš pārzina šī aprīkojuma
specifikācijas un lietošanu.
Tērauda struktūras, drošības ierīces un vadības ierīces ir jāpārbauda īpaši rūpīgi.
Kārtīgi notīriet ierīci.
Pārbaužu saraksts:
- Visas iepriekšminētās ikmēneša pārbaudes

T

- Kārtīgi pārbaudiet hidraulisko sistēmu
- Dzinējs

EN

- Pievienojiet spiediena skalu hidrauliskās iekārtas manometra savienojumam
- Izpildiet vienu funkciju, lai tas tiktu aizbīdīts pēc iespējas tālāk, līdz
eļļa spiežas ārā no drošības vārsta.
- Atzīmējiet spiediena skalas rādījumu.
Eļļai ir jābūt sakarsušai līdz darba temperatūrai, pareizs lasījums
21 - 21,5 MPa (210 - 215 bar) (3050 - 3100 psi)

AM

IR

- Vārsti, stabilizatori
- Paceliet pacēlāju uz stabilizatoriem. Nomēriet katra stabilizatora
attālumu līdz zemei.
- Uzkāpiet uz platformas un izbīdiet teleskopu, saglabājot izlici horizontālā
stāvoklī. Veiciet dažas pagriešanas kustības un pārbaudiet, vai augstums nav
mainījies.
- Paceliet stabilizatorus virs zemes. Atstājiet tos šādā stāvoklī uz 10 minūtēm,
pārbaudiet, vai tie nav pazeminājušies.
- Vārsti, pacelšanas cilindrs
- Izmantojot apakšējo vadības paneli, paceliet izlici aptuveni 45°leņķī un
izbīdiet teleskopu. Vērojiet izlici aptuveni 10 minūtes un pārbaudiet, vai tā
nepazeminās.

R

- Slodzes regulēšanas vārsti, teleskopa cilindrs
- Izmantojot apakšējo vadības paneli, paceliet izlici un nedaudz izbīdiet
teleskopu. Atstājiet to šādā pozīcijā aptuveni 5 min.
- Pārliecinieties, ka teleskops neievelkas atpakaļ.
- Slodzes regulēšanas vārsti, stabilizācijas sistēma
- Noslogojiet platformu ar aptuveni 80 kg (177 lbs)
- 4 - 5 reizes paceliet un nolaidiet sviru
- Pārbaudiet, vai platformas pozīcija nemainās

- Elektriski darbināmie virzīšanas vārsti
- Veiciet visas izlices un pagriešanas funkcijas. Pārbaudiet, vai visas
funkcijas darbojas pareizi un visas kustības apstājas, kad svira ir
atlaista.
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- Manuāli darbināmie virzīšanas vārsti
- Pārbaudiet, vai stabilizatoru un transportēšanas ierīces vārsti darbojas
pareizi un kustības nenotiek, kad vārpsta ir vidējā pozīcijā.
- Slīdošais gredzens/ hidrauliskā pagriešanas ierīce
- Pārbaudiet, vai nav eļļas noplūdes
- Pārbaudiet, vai pagriešanas svira ir labi piestiprināta un neiesprūst
- Cilindrs

- Šļūtenes

EN

T

- Novietojiet stabilizatorus atbalsta pozīcijā un pārbaudiet virzuļa kāta un
slīdošo virsmu stāvokli.
- Pārbaudiet, vai nav redzamas noplūdes
- Paceliet izlici pēc iespējas augstāk un pārbaudiet virzuļa kāta un slīdošo
virsmu stāvokli.
- Paceliet sviras pēc iespējas augstāk un pārbaudiet virzuļa kāta un slīdošo
virsmu stāvokli.
- Veiciet tās pašas pārbaudes ar sekotājcilindru sistēmas galveno cilindru
- Nolaidiet izlici un veiciet tās pašas pārbaudes ar sekotājcilindru, kas
atrodas zem platformas
- Pārbaudiet, vai šļūtenes nav nolietotas un vai tām nav noplūdes
- Caurules

IR

- Pārliecinieties, ka caurules nav bojātas (ārējā virsma, noplūdes, korozija).
Pārbaudiet savienojumus un fiksācijas punktus.

- Savienojumi
- Pārbaudiet, vai šļūteņu un cauruļu savienojumi ir stingri

R

AM

- Kārtīgi pārbaudiet elektrosistēmu
- Vadības paneļiem ir jābūt tīriem, sausiem un pārsegam – cieši piestiprinātam.
- Kabeļu savienojumiem un to aizsargapvalkiem ir jābūt nebojātiem.
- Pārbaudiet drošības slēdžu stāvokli
- Pārbaudiet drošības slēdžu pievadu stingrību
- Pārbaudiet elektriski iedarbināmo vārstu savienojumu stāvokli
- Pārbaudiet solenoīdu vārsta savienojumus
- Vizuāli pārbaudiet visus elektriskos kabeļus
- Pārbaudiet kontaktdakšas stāvokli
- Pārbaudiet elektriskā motora stāvokli
- Pārbaudiet cilindra stiprinājuma punktus
- Pārbaudiet stabilizatoru cilindra ass gultņu un tapu kā arī drošības tapu stāvokli
- Pārbaudiet izlices cilindra ass gultņu un tapu kā arī stiprinājuma stāvokli
- Pārbaudiet šarnīrveida sviras gultņu un tapu, drošības tapu, kā arī stiprinājuma stāvokli
- Pārbaudiet izlices cilindra ass gultņu un tapu, kā arī drošības tapu un gāzes atsperu
stāvokli
- Pārbaudiet galvenā un sekotājcilindru gultņu un tapu, drošības tapu, kā arī stiprinājuma
stāvokli
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- Pārbaudiet izlices ass savienojumus
- Pārbaudiet, vai izlices ass vārpsta, gultņi un vārpstas stiprinājumi ir labā stāvoklī
- Pārbaudiet, vai šarnīrveida sviras vārpsta, gultņi un vārpstas stiprinājumi ir labā stāvoklī
- Pārbaudiet stabilizatorus un atbalsta plāksnes
- Pārbaudiet mehānisko struktūru un šuves. Stabilizatori nedrīkst būt deformēti vai
bojāti. Pārliecinieties, ka šuvēs nav plaisu vai lūzumu.
- Pārbaudiet, vai atbalsta plāksnes nav deformētas, ieplaisājušas vai saliektas un ir brīvi
pārvietojamas.

EN

T

- Pārbaudiet izlici
- Izbīdiet teleskopu un pārbaudiet, vai tas nav deformēts, bojāts vai nolietots.
- Pārbaudiet visas šuves. Šuvēm ir jābūt nebojātām, tajās nedrīkst būt plaisas vai lūzumi.
- Pārbaudiet izlices stiprinājuma punktus. Pārliecinieties, ka kronšteinos nav plaisu vai
lūzumu.
-- Pārbaudiet platformas kronšteinu stāvokli
- Pārbaudiet platformas ass tapas slēgu
- Pārbaudiet flyer-ķēdes stāvokli un stiprinājumus, kā arī tapu slēgus un skrūvju
savienojumus, pārbaudiet stiprinājumu stingrību un atsperes nospriegojumu.
- Pārbaudiet kabeļa ķēdes, savienojumu acu un skrūvju savienojumu stāvokli/stingrību
- Koriģējiet slīdošo virsmu/izlices daļu savienojumu stāvokli

AM

IR

- Pārbaudiet darba platformu
- Vispārējais stāvoklis
- Pārliecinieties, ka platformas struktūrai/grīdai nav deformāciju, būtiska nolietojuma vai
citu bojājumu
- Pārbaudiet visus sliežu, kāpņu un platformas vārtu stiprinājumus
- Pārliecinieties, ka vārtu slēgs un gāzes atspere ir labā stāvoklī
- Pārbaudiet platformas grīdas stāvokli
- Pārbaudiet platformas rāmi no apakšas. Rāmim nedrīkst būt ievērojamas deformācijas vai
citi bojājumi.
- Drošības vāku pārbaude
- Stabilizatoru cilindru drošības vāku pārbaude
- Sekotājcilindra vāka stāvoklis
- Izlices gala, pagriešanas ierīces, apakšējā vadības paneļa, drošības ierīču, augšējā
vadības paneļa un aizmugures lampiņu drošības vāki

- Vizuāli pārbaudiet visus skrūvju savienojumus

R

- Pārbaudiet pagriešanas ierīci
- Vispārējais stāvoklis
- Leņķiskā pārvietošana un savienojumi
- Uzgriežņa gredzena stāvoklis
- Pagriešanas gultņa stāvoklis
- Pārbaudiet pagriešanas gultņa skrūvju stiprinājumu stingrību M16 280 Nm (210 lbxft)
M12 150 Nm (110 lbxft)
- Pārbaudiet pagriešanas motora savienojuma stāvokli
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- Šasijas pārbaude
- Vispārējais stāvoklis
- Pārbaudiet sakabes/rāmja savienojumu
- Pārbaudiet inerces bremžu stāvokli un savienojumu
- Pārbaudiet vārpstu un tās savienojumu
- Pārbaudiet bremžu vadus un stieņus
- Pārbaudiet riteņu malas, skrūves, riepas un spiedienu riepās
- Pārbaudiet transportēšanas ierīci, pievēršot īpašu uzmanību daļu savienojumiem un
elektrisko daļu pārsegumam
- Pārbaudiet izlices transportēšanas pamatnes stāvokli
- Veiciet izmēģinājumu. Tā tiks noskaidrots visu vadības ierīču stāvoklis. Veiciet arī slodzes pārbaudi,
noslogojot platformu ar 80 kg (177 lbs), kā aprakstīts 53.lpp.

EN

T

- Izmēģinājuma gaitā pārbaudiet arī drošības slēdžu funkcionēšanu (skat.servisa rokasgrāmatu)
- Drošības ierīces, pārslodzes kontroles slēdži
- Drošības slēdži uz stabilizatoriem, novērš izlices kustības
- Drošības slēdži sakabes izlicē, novērš stabilizatoru lietošanu

- Pēc izmēģinājuma veikšanas pārbaudiet, vai slodzes pārbaudes un citas kustības nav izraisījušas
plaisas vai bojājumus tērauda struktūrām.
- Regulārā pārbaude ir jāreģistrē protokolā, kurā ir jāuzrāda šādi dati:

IR

1. Pārbaudes veids

2. Piezīmes par remonta darbiem, kas veikti, metinot
a) Remonta darbu veikšanas laiks
b) Persona, kas veica remonta darbus
c) Kas tika remontāts

AM

- Kad ikgadējā pārbaude ir pabeigta un mašīna ir darba kārtībā, uz pārbaudes plāksnītes ir
jāizdara atzīme.

ĀRKĀRTAS PĀRBAUDE
(PĀRBAUDE PĒC ĀRKĀRTAS SITUĀCIJAS)

R

Ja pacēlājs ir bojāts vai tam ir radušies defekti, kas var ietekmēt tehnisko uzticamību, darbību vai darba
drošību, vienmēr ir jāveic ārkārtas pārbaude.
- Ārkārtas pārbaude ir jāveic tāpat kā ikgadējā pārbaude un sastāv no tādām pašām
darbībām
- Vienmēr ir jāietver noslodzes un stabilitātes pārbaudes
- Pārbaude vienmēr ir jāreģistrē protokolā
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NOSLODZES PĀRBAUDE, VEICOT REGULĀRO SERVISU
1. Novietojiet pacēlāju uz līdzenas virsmas ar labu kravnesību un paceliet to uz stabilizatoriem.
Paceliet to tik augstu, cik iespējams (atbalsta vietai ir jābūt pēc iespējas mazākai)
2. Noņemiet izlici no sakabes un nolaidiet uz leju.
3. Noslogojiet platformu ar 215 kg (474 lbs) 1.gadījums

5. Laidiet izlici uz leju, līdz drošības slēdzis aptur kustību.

EN

6. Grieziet izlici vairāk neka vienu veselu apli

T

4. Paceliet izlici pēc iespējas augstāk un izbīdiet teleskopu pēc iespējas tālāk
(maksimāla pacelšana)

7. Ievelciet teleskopu un nolaidiet izlici līdz horizontālam līmenim

8. Izbīdiet teleskopu, līdz drošības slēdzis RK4 kustību aptur. Nosakiet stabilitāti pie šī teleskopa
garuma, pagriežot izlici par vairāk nekā 360°
9. Veiciet to pašu procedūru, noslogojot platformu ar 80 kg (177 lbs) 2.gadījums

IR

10. Salīdziniet sānisko sniegumu ar datiem izlices snieguma diagrammā. Ja nepieciešams, noregulējiet,
kā aprakstīts 56.lpp. “Pārslodzes kontroles slēdžu noregulēšana”.
Kad augstākminētās noslodzes pārbaudes (1.gadījums un 2.gadījums), kā arī sekojošā pārbaude ir veikta
un nav atrasti nekādi defekti pacēlāja struktūrā vai stabilitātē, pacēlāju drīkst lietot ar noteikumu, ka tiek
ievēroti snieguma un platformas noslogojuma ierobežojumi (skat.6. un 8.lpp.).

AM

Maksimālā atļauta platformas noslodze ir 215 kg (474 lbs).

R

- Pirmajā pārbaudē tiek radīta 25% pārslodze, pēc kuras atbalsta struktūras tiek rūpīgi
pārbaudītas.
- Kopā ar ikgadējam pārbaudēm ir jāveic arī izmēģinājums ar lielāko atļauto noslodzi, pēc tam ir
rūpīi jāpārbauda atbalsta struktūras.
- Dati no pirmās pārbaudes tiek reģistrēti pārbaudes protokolā. Izmēģinājumi ir jāreģistrē
ikgadējās pārbaudes protokolā un regulārās pārbaudes protokolā.
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DEFEKTU NOVĒRŠANA
RISINĀJUMS

IEMESLS

1. Elekriskais motors nesāk darboties, kad darbības slēdzis ir pozīcijā 1, 2 vai 3 un starta poga ir
nospiesta.
- Ir nospiesta ārkārtas apturēšanas poga
- Atlaidiet ārkārtas apturēšanas pogu
un nospiediet start pogu
- Nomainiet drošinātāju (10A)

T

- Drošinātājs F1 ir salūzis

- Zemēšanas drošības slēdzis ir ieslēgts

EN

- Pārbaudiet padeves līnijas un kabeļus, kā arī
- Vadības ierīcēm netiek padota strāva (230V vai drošinātājus un sadales kasti
110V)
- Izslēdziet slēdzi

- Vadības ierīcēm strāva tiek pievadīta, bet tālāka
strāvas padeve nenotiek
- Nomainiet darbības slēdzi

- Ieslēdziet strāvas slēdzi

IR

- Strāvas slēdzis pārauj strāvas padevi

AM

- Vadības ierīcēm strāva tiek pievadīta, notiek arī
tālāka strāvas padeve
- Pārbaudiet start un stop pogu stāvokli.
Pārbaudiet, vai STOP poga neiestrēgst un vai
START pogas kontakti nav vaļīgi. Pārbaudiet arī
atbilstošās pogas uz platformas vadības paneļa. Ja
nepieciešams, nomainiet pogas.
Ir iedarbināts teleskopa ķēdes drošības slēdzis
RK7

- Pārbaudiet RK7 darbību un noregulējiet kā
norādīts 51.lpp.

R

2. Elektriskais motors sāk darboties, kad ir nospiesta start poga, bet apstājas, tiklīdz tā ir atlaista.
- Atveriet paneļa vāku un pievelciet
- Viena vai abas stop pogas ir iestrēgušas, to
kontaktus ar skrūvgriezi
kontakti ir vaļīgi
- Apsmidziniet ar mitruma necaurlaidīgu līdzekli un
mēģiniet vēlreiz
- Rūpīgi aizveriet vāku

3. Elektriskais motors darbojas un darbības slēdzis ir pozīcijā 2 vai 3, bet nav iespējams pārvietot
platformu.
- Zaļā signāllampiņa uz stabilizatoriem nav
- Pārbaudiet stabilizatoru drošības slēdžu
iedegusies
funkcionēšanu (RK11, RK12, RK13 un RK14)
- pārbaudiet, vai defekts nav elektriskajā vai hidrauliskajā sistēmā.
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RISINĀJUMS

IEMESLS

4. Platformas pārvietošanas problēmas. Iespējams izpildīt tikai vienu kustību.
- Neregulāri un nenoteikti defekti
- Pārbaudiet, vai hidrauliskais šķidrums un filtrs
ir savlaicīgi nomainīts
- kārtīgi notīriet solenoīdu vārsta vārpstas
un apvalkus. Ievērojiet vislielāko tīrību, defektus
var izraisīt neredzamas piesārņojošas daļiņas

EN

- Pacelšana, nolaišana un teleskopa izbīdīšana
nedarbojas, ir iedegta sarkanā signāllampiņa
(uz platformas un šasijas vadības paneļa) un ir
ieslēdzies skaņas signāls.

T

- Defektus var izraisīt arī neregulārs savienojums
vadības svirās
- Apimidziniet kontaktpunktus ar mitruma
necaurlaidīgu līdzekli

- Izlice ir pārslogota. Ievelciet teleskopu
un mēģiniet vēlreiz

5. Izlice lēni nolaižas
- Ar spiedienu darbināmajam vārstam ir noplūde - Noņemiet vārstu un iztīriet to

AM

IR

- Pārbaudiet O-gredzenu stāvokli
- Uzstādiet vārstu rūpīgi, pievilkšanas griezes
moments 60 Nm (45 lbxft)
- Ja nepieciešams, nomainiet vārstu

- uzlādējiet akumulatoru

- ir pievienots elektrības kabelis

- atvienojiet elektrības kabeli

7. Agregāts sāk darboties, bet atkal izslēdzas
- degvielas tvertne ir tukša

- uzpildiet degvielas tvertni

- izlīdzinātājs ir izslēgts (petroleja/ benzīns)

- ieslēdziet izlīdzinātāju (auksts motors)

- motors darbojas tukšgaitā

- palieliniet darbības ātrumu

R

6. Agregātu nevar iedarbināt
- akumulators ir tukšs
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IEMESLS

RISINĀJUMS

8. Izlici nevar pacelt
- skat. 4. punktu
- solenīdu vārsts ir atvērts
- citi iemesli, solenoīdu vārsts ir iestrēdzis
- Mēģinot veikt pacelšanu, aktivizējas
pagriešanas funkcija

T

- pagriešanas solenoīdu vārsts iestrēdzis pozīcijā
"pagriezt"

9. Teleskops nedarbojas

EN

- kārtīgi iztīriet vārpstu un apvalku

- Skat. 4.punktu

- Pārbaudiet, vai teleskopa solenoīdu vārsts nav
centrālā (atvērā) pozīcijā

R

AM

IR

10. Teleskops lēni iebīdās atpakaļ

- slodzes kontroles vārstam ir noplūde

- skat. 5.punktu (tilpnes vārsts)

11. Platforma pārvietojas uz atpakaļu
- platformas grīdas slodzes kontroles vārstam ir
noplūde

- skat. 5.punktu (tilpnes vārsts)

- slodzes kontroles vārstam zem platformas ir
noplūde

- skat. 5.punktu (tilpnes vārsts)
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IEMESLS

RISINĀJUMS

12. Platforma pārvietojas uz priekšu
- izlices slodzes regulēšanas (divu ceļu)
vārstam ir noplūde

- tāpat kā iepriekš

13. Stabilizatori nedarbojas, kaut arī slēdzis ir pagriezts pozīcijā 1
- izlice neatrodas uz pamatnes
- novietojiet izlici uz pamatnes
- izlices/stabilizatoru solenoīdu vārsta
defekts (iestrēgst vidējā pozīcijā)

T

- skat. 4.punktu

- Apakšējam tilpnes vārstam ir noplūde

- tāpat kā 5.punktā (tilpnes vārsts), pievilkšanas
griezes moments 55 Nm (40 lbxft)

IR

15

EN

14. Stabilizators neturas atbalsta pozīcijā (att.)

AM

14

R

15. Stabilizators nepaliek transportēšanas pozīcijā (att.)
- Sviras tilpnes vārstam ir noplūde
- tāpat kā iepriekš
16. Transportēšanas ierīce nedarbojas, kaut arī slēdzis atrodas pozīcijā 1
- izlice neatrodas uz pamatnes
- novietojiet izlici uz pamatnes
- Izlices/stabilizatora solenoīdu vārsta
defekts (iestrēgst vidējā pozīcijā)

- skat. 4.punktu
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IEMESLS

RISINĀJUMS

17. Pārāk vājš bremzēšanas spēks
- pārāk vaļīgs bremžu sistēmas stiprinājums
(pārbaudiet arī savienojumu)

- noregulējiet bremžu sistēmu (skat. 44. lpp.)
- viegli pavelciet rokas bremzi un lēni
nobrauciet 1-2 jūdzes

- bremžu uzlikas "glazētas", netīras vai eļļainas

- nomainiet bremžu kurpes (visu komplektu)
- notīriet bremžu kluča berzes virsmas

- inerces bremžu jūgstienis nepārvietojas
brīvi, iestrēgst

- ieeļļojiet

- bremžu stienis ir salauzts vai ķeras

- salabojiet

EN

T

- bremžu uzlikas nesaķeras

- bremžu Boudena kabeļi sarūsējuši vai saspiesti - nomainiet Boudena kabeļus

18. Bremzēšana ir nevienmērīga un saraustīta
- bremžu sistēma ir pārāk vaļīga
- noregulējiet bremžu sistēmu (skat. 44. lpp.)

- nomainiet amortizatoru

IR

- inerces bremžu amortizatora defekts
- automātiskās virzienmaiņas bremžu kurpe
ķeras pie pamatnes

- nomainiet bremžu kurpes

AM

19. Vienpusēja bremzēšana (bremzes darbojas tikai vienam ritenim)
- Bremzes ir nepareizi noregulētas
- noregulējiet bremzes kā aprakstīts uzstādīšanas
rokasgrāmatā
- iemeslu var skatīt arī 17.punktā
20. Pacēlājs bremzē arī tad, kad tas nav vajadzīgs (ātruma samazināšanās)
- inerces bremžu amortizatora defekts
- nomainiet amortizatoru

R

21. Mainīt virzienu ir grūti vai neiespējami
- bremžu sistēma ir noregulēta pārāk stingri

- noregulējiet bremžu sistēmu (skat. 44. lpp.)

22. Bremzes pārkarst
- bremžu sistēma nepareizi noregulēta (pārāk
stingri)

- noregulējiet bremžu sistēmu (skat. 44. lpp.)

- bremzēs ir iekļuvuši netīrumi

- notīriet bremzes

- inerces bremžu pievada svira iestrēgst

- izņemiet sviru, notīriet un ieeļļojiet

- rokas bremzes svira nav pilnībā atlaista

- pārbīdiet sviru braukšanas pozīcijā
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RISINĀJUMS

IEMESLS

23. Lodveida savienojums nenofiksējas uz lodgalvas
- lodgalvas kauss ir netīrs
- notīriet un ieeļļojiet
- lodgalva ir pārāk liela

- izmēriet lodgalvu. Saskaņā ar DIN74058
tās diametram ir jābūt starp 50 mm un 49,5
mm. Ja izmērs atšķiras vai lodgalva nav pilnīgi
apaļa, tā ir jāatjauno

EN

T

Nomainot bremžu kurpes, vienmēr nomainiet visas kurpes, kas atrodas uz vienas ass.
Saliekot bremzes, pārliecinieties, ka visas atsperes, bremžu kurpes un kurpju paplašināšanas
mehānisms ir piestiprināts pareizi.
Regulējot bremzes, vienmēr grieziet riteņus virzienā UZ PRIEKŠU!
Iemesli nepareizai darbībai var būt dažādi.
Tomēr kopumā nepareizu darbību izraisa viena no šīm lietām:

- Pārāk zems darba spriegums (strāvas vads ir pārāk garš vai pievadi ir ar pārāk mazu diametru).
- Akumulators ir tukšs (zems spriegums)

IR

- Netīrumi hidrauliskajā sistēmā

- Vaļīgi elektriskie savienojumi un/vai slikts kontakts mitruma dēļ.

R

AM

Turiet pacēlāju tīru un aizsargājiet to no mitruma!
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HIDRAULISKĀ SISTĒMA, VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA
Lai veiktu jebkādu kustību, ir jāiedarbina divi solenoīdu vārsti:
- aktuatora vārsts un izlice

STABILIZATORI/ IZLICE
(PROPO)

- aktuatora vārsts un teleskops
- aktuatora vārsts un platforma

ŠARNĪRVEIDA SVIRA

T

- aktuatora vārsts un pagriešanas ierīce
- aktuatora vārsts un pacelšanas sviras

IZLICE

EN

TELESKOPS

PLATFORMAS SLĪPUMS

IR

PAGRIEŠANA

R

AM

Pastumiet tapu, kas atrodas solenoīdu vārsta galā.

Ja ir iespējams veikt jebkādu kustību, defekts ir elektrosistēmā vai arī iemesls ir netīrumi uz vārpstām
(skat. Defektu novēršana, 4. punkts)
Ja nekādas kustības nav iespējams veikt, defekts ir hidrauliskajā sistēmā.
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ELEKTRISKO KOMPONENTU FUNKCIJAS
APAKŠĒJAIS VADĪBAS PANELIS (PK), RELEJI
RL2: PAPILDU RELEJS IZLICES NOLAIŠANAS FUNKCIJAS APTURĒŠANAI. DROŠĪBAS
SLĒDZIS RK4 KONTROLĒ RELEJU RL2. RELEJA KAVĒŠANOS IZRAISA PROCESORA
KARTES POTENCIOMETRS TR2 (ATTĒLS). LAIKS IR UZSTĀDĪTS - APTUVENI 0,6
SEKUNDES.

T

RL4: PAPILDU RELEJS TELESKOPA IZBĪDES FUNKCIJAS APTURĒŠANAI..THE DROŠĪBAS
SLĒDZIS RK4 KONTROLĒ RELEJU RL4. RELEJA KAVĒŠANOS IZRAISA PROCESORA
KARTES POTENCIOMETRS TR4 (ATTĒLS). LAIKS IR UZSTĀDĪTS - APTUVENI 1,2
SEKUNDES.

EN

RL5 UN RL6: PAPILDU RELEJI, PAGRIEŠANA, FUNKCIJAS STRĀVAS PADEVES
DROŠINĀTĀJS F1 10A (PK). RELEJA KONTROLES DAGLIS F5 (1,6A) (OK). (VADĪBAS
SVIRAS KREISĀ POGA).
RL7: PAPILDU RELEJS, IZLICES NOLAIŠANA – FUNKCIJAS STRĀVAS PADEVES
DROŠINĀTĀJS F7 10A (VADĪBAS SVIRAS KREISĀ POGA).

IR

RL8: PAPILDU RELEJS, IZLICES PACELŠANA - FUNKCIJAS STRĀVAS PADEVES
DROŠINĀTĀJS F7 10A (VADĪBAS SVIRAS KREISĀ POGA).
RL9: PAPILDU RELEJS, TELESKOPA IEVILKŠANA - FUNKCIJAS STRĀVAS PADEVES
DROŠINĀTĀJS F1 10A (VADĪBAS SVIRAS LABĀ POGA).

AM

RL10: PAPILDU RELEJS, TELESKOPA IZBĪDĪŠANA - FUNKCIJAS STRĀVAS PADEVES
DROŠINĀTĀJS F7 10A (VADĪBAS SVIRAS LABĀ POGA).
RL11: PAPILDU RELEJS PALĒNINĀŠANAS REZISTORA IESLĒGŠANAI NO ŠASIJAS
VADĪBAS PANEĻA (PROPO-VADĪBAS PANEĻA KONTROLĒŠANA), TURKLĀT
KUSTĪBAS ĀTRUMU VAR REGULĒT AR GALVENĀ PANEĻA POTENCIOMETRU TR2.

R

RL12: PAPILDU RELEJS IZLICES NOLAIŠANAS PALĒNINĀŠANAS REZISTORA
IESLĒGŠANAI, TURKLĀT KUSTĪBAS ĀTRUMU VAR REGULĒT AR GALVENĀ PANEĻA
POTENCIOMETRU TR1.
RL18: ATVIENO STRĀVAS PADEVI UN STRĀVAS PADEVI NO AKUMULATORA
ELEKTROENERĢIJAS (230VAC) PIEGĀDES TRAUCĒJUMU GADĪJUMĀ. NOVĒRŠ ARĪ
VIENLAICĪGU HIDRAULISKĀS IEKĀRTAS LIETOŠANU (RL18 COIL 230VAC)

RL19: FUNKCIONĀLS RELEJS DROŠĪBAS SLĒDŽA RK4 KAVĒŠANAI (RL19 COIL 12VDC).
LAIKS, APTUVENI 1,2 S., IR JAU IEPRIEKŠ UZSTĀDĪTS PROCESORA KARTES
POTENCIOMETRĀ TR1 (ATTĒLS)
RL21: PAPILDU RELEJS 12VDC AKUMULATORA STRĀVAS KONTROLES DROŠINĀTĀJAM
F1 10A. RL21 FUNKCIONĒ ARĪ ĀRKĀRTAS NOLAIŠANAS LAIKĀ, ŠAJĀ GADĪJUMĀ
KONTROLES DROŠINĀTĀJS IR F3 10A.
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RL22: KAD RK4 IR IEDARBINĀTS (SARKANĀ LAMPIŅA IESLĒGTA), RL22
PAPILDU RELEJS NOVĒRŠ IZLICES NOLAIŠANOS. KAVĒŠANĀS LAIKS
(APTUVENI 2,5 S.) IR JAU IEPRIEKŠ UZSTĀDĪTS PROCESORA KARTES
POTENCIOMETRĀ TR3 (ATTĒLS).
RL24: PAPILDU RELEJS, HIDRAULISKĀ IEKĀRTA IZSLĒGTA.
RL25: GADĪJUMĀ, JA DROŠĪBAS SLĒDZI RK5 NEDARBOJAS VAI IZLICE IR PĀRSLOGOTA,
RL25 ATVIENO ENERĢIJAS PADEVI RK4. KAVĒŠANĀS IR JAU IEPRIEKŠ UZSTĀDĪTA
PROCESORA KARTES POTENCIOMETRĀ TR5 (FIKSĒTS LAIKS 5 SEC.).
RL25 PIEVIENO ENERĢIJAS PADEVI, KAD BEIDZAS PĀRSLODZES STĀVOKLIS.

T

RL26: PALĪGRELEJS PACELŠANAS SVIRU NOLAIŠANAI
RL28: PALĪGRELEJS PACELŠANAS SVIRU VADĪŠANAI NO ŠASIJAS VADĪBAS PANEĻA

EN

RL29: RELEJS, KAS NOVĒRŠ PACELŠANAS SVIRU PACELŠANU, TO KONTROLĒ
DROŠĪBAS SLĒDŽI RK5 UN RK7.

RL30: PALĪGRELEJS TRANSPORTĒŠANAS IERĪCES ENERĢIJAS PADEVEI, DROŠINĀTĀJS
F2. FOR THE DRIVING DEVICE POWER SUPPLY, FUSE F2. TO KONTROLĒ DROŠĪBAS
SLĒDZIS RK3.

IR

RL33: PALĪGRELEJS PACELŠANAS SVIRAS PAPILDU KUSTĪBAS PALĒNINĀŠANAS
REZISTORAM. KUSTĪBAS ĀTRUMU VAR REGULĒT AR MĀTESPLATES
POTENCIOMETRU TR3.

RL42 JA RL44: PAPILDU RELEJI RESTARTĒŠANAI,
KAD AGREGĀTS IR IZSLĒGTS, ATVIENOJOT UN ATKĀRTOTI PIEVIENOJOT
KONTAKTDAKŠU. AGREGĀTU NEDRĪKST IZSLĒGT, VELKOT AIZ KONTAKTDAKŠAS.

AM

RL43: RELEJS, KAS NOVĒRŠ IZLICES LIETOŠANU
IZLICI NEDRĪKST LIETOT, KAMĒR STABILIZATORU DROŠĪBAS SLĒDŽI (RK11, RK12,
RK13 JA RK14) NEATRODAS DARBA POZĪCIJĀ.
RL45: PROCESORA STRĀVAS KONTROLES RELEJS

R

RL2, RL4, RL5, RL6, RL7, RL8, RL9, RL10, RL11, RL12, RL19, RL22, RL24, R26, R27,
R28, R29, RL30, RL33, RL43: DZELTENĀ LAMPIŅA IEDEGAS, KAD RELEJA SPOLE
SAŅEM KOMANDU (RELEJS AIZVERAS).
RL25: SARKANĀ LAMPIŅA IEDEGAS, KAD RELEJA SPOLEI NETIEK DOTA NEKĀDA
KOMANDA (RELEJS IR ATVĒRTS).
IZŅEMOT RELEJUS R26, R27, R28 UN R29, KURI ATRODAS UZ PAPILDU RELEJU PLATES
RK1/B, UN RELEJUS R42, R43, R44 UN R45 KURI ATRODAS UZ PAPILDU RELEJU PLATES
RK1/A, VISI AUGSTĀKMINĒTIE RELEJI ATRODAS UZ GALVENĀS PLATES 48.2197.
K51: STARTA RELEJS (DĪZEĻDEGVIELAS AGREGĀTS)
K52, K53: RPM RELEJI (DĪZEĻADEGVIELAS AGREGĀTS)
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APAKŠĒJAIS VADĪBAS PANELIS (PK),SLĒDŽI
S1: PAŠBLOĶĒJOŠS, MANUĀLI ATIESTATĀMS ĀRKĀRTAS APSTĀŠANĀS SLĒDZIS,
APTUR VISAS FUNKCIJAS, IZŅEMOT ĀRKĀRTAS NOLAIŠANU UN SIGNĀLTAURI.

S2: NEBLOĶĒJAMS START SLĒDZIS
S3: NEBLOĶĒJAMS STOP SLĒDZIS
S13: NEBLOĶĒJAMS ĀRKĀRTAS NOLAIŠANAS SLĒDZIS.

T

S16: NEBLOĶĒJAMS IZLICES PA KREISI / PA LABI FUNKCIJAS SLĒDZIS UZ APAKŠĒJĀ
VADĪBAS PANEĻA

EN

S17: NEBLOĶĒJAMS IZLICES UZ AUGŠU / UZ LEJU FUNKCIJAS SLĒDZIS UZ APAKŠĒJĀ
VADĪBAS PANEĻA
S18: NEBLOĶĒJAMS TELESKOPA IEVILKŠANAS/IZBĪDĪŠANAS FUNKCIJAS SLĒDZIS UZ
APAKŠĒJĀ VADĪBAS PANEĻA
S19: NEBLOĶĒJAMS PLATFORMAS STABILIZĀCIJAS SLĒDZIS

S20: NEBLOĶĒJAMS DARBĪBAS SLĒDZIS PLATFORMAS STABILIZĀCIJAI

IR

S22: NEBLOĶĒJAMS DARBĪBAS SLĒDZIS PACELŠANAS SVIRU FUNKCIJAI UZ AUGŠU / UZ
LEJU

R

AM

S34: RPM IZVĒLES SLĒDZIS
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AUGŠĒJAIS VADĪBAS PANELIS (OK), RELEJI
RL13: KONTROLES RELEJS ZAĻAJAI (H1) UN SARKANAJAI (H2) LED SIGNĀLLAMPIŅAI.
RELEJU RL13 KONTROLĒ DROŠĪBAS SLĒDZIS RK4
RL14 UN RL15: FUNKCIJU RELEJI, KO KONTROLĒ INDUKTĪVIE DROŠĪBAS SLĒDŽI RK9
UN RK10, PLATFORMAS PAGRIEŠANAS (PA LABI – PA KREISI) ELEKTRISKĀ CILINDRA
(LABĀ POGA UZ VADĪBAS SVIRAS) KONTROLEI
RL16 UN RL17: RELEJI, KAS NOVĒRŠ FUNKCIJU PĀRKLĀŠANOS, AKCENTĒ UN
NODROŠINA VADĪBAS SVIRAS VĀRTU PATERNA FUNKCIJU

T

RL23: APTUR STRĀVAS PLŪSMU NO VADĪBAS SVIRAS UZ PROPO – VADĪBAS PANELI,
IZMANTOJOT ELEKTRISKO CILINDRU PLATFORMAS PAGRIEŠANAI

EN

RL31 UN RL32: PALĪGRELEJI PACELŠANAS SVIRU VADĪBAI NO PLATFORMAS
VADĪBAS PANEĻA

AUGŠĒJAIS VADĪBAS PANELIS (OK), SLĒDŽI

IR

S4: PAŠBLOĶĒJOŠS, MANUĀLI ATIESTATĀMS ĀRKĀRTAS APSTĀŠANĀS SLĒDZIS,
APTUR VISAS FUNKCIJAS, IZŅEMOT ĀRKĀRTAS NOLAIŠANU UN SIGNĀLTAURI.

S5: NEBLOĶĒJAMS START SLĒDZIS
S6: NEBLOĶĒJAMS STOP SLĒDZIS

AM

S10: NEBLOĶĒJAMS SIGNĀLTAURES SLĒDZIS

S11: NEBLOĶĒJAMS ĀRKĀRTAS NOLAIŠANAS SLĒDZIS

R

S23: IZVĒLES SLĒDZIS PACELŠANAS SVIRĀM
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DROŠĪBAS SLĒDŽI
STABILIZATORU DROŠĪBAS SLĒDŽI (RK11, RK12, RK13 UN RK14) NOVĒRŠ IZLICES
FUNKCIJU IZPILDI, JA RIEPAS IR NOSLOGOTAS.
RK3: NOVĒRŠ STABILIZATORU UN TRANSPORTĒŠANAS IEKĀRTAS (KONTROLĒ RELEJU
RL30) FUNKCIJU IZPILDI, KAD IZLICE NAV NOVIETOTA UZ ATBALSTA PAMATNES
(TRANSPORTĒŠANAS POZĪCIJĀ).
RK4: DROŠĪBAS SLĒDZIS IZLICES SNIEGUMA APGABALAM.

EN

T

RK5: DROŠĪBAS SLĒDZIS RK4 DROŠĪBAS SLĒDZIM.
KAD AKTIVIZĒTS, NEKAVĒJOTIES KONTROLĒ SIGNĀLTAURI ÄM2 UN RL25 PĒC
IEPRIEKŠ UZSTĀDĪTA KAVĒŠANĀS LAIKA (5 SEKUNDES.)
RL25 TIEK AUTOMĒTISKI ATIESTATĪTS, KAD PĀRSLODZES SITUĀCIJA BEIDZAS

RK7: IZLICES TELESKOPISKĀS ĶĒDES SISTĒMAS DROŠĪBAS SLĒDZIS
KAD TAS TIEK AKTIVIZĒTS, DZINĒJS TIEK IZSLĒGTS (LAUŽ SPOLES K1 MĪNUSA
PUNKTU) UN IZLICES KUSTĪBAS TIEK APTURĒTAS.
ĀRKĀRTAS NOLAIŠANAS UN TELESKOPA IEVILKŠANAS FUNKCIJAS PALIEK
AKTĪVAS, PĒC IEVILKŠANAS IESPĒJAMS ARĪ NOLAIST IZLICI.

IR

RK8: JA RK4 NEDARBOJAS, IZLICI NEVAR NOLAIST, PIRMS TELESKOPS NAV PILNĪBĀ
IEVILKTS
RK9: INDUKTĪVAIS DROŠĪBAS SLĒDZIS
IEROBEŽO PLATFORMAS KREISĀ PAGRIEZIENA KUSTĪBU

AM

RK10: INDUKTĪVAIS DROŠĪBAS SLĒDZIS
IEROBEŽO PLATFORMAS LABĀ PAGRIEZIENA KUSTĪBU

TRANSPORTĒŠANAS IEKĀRTA

S24: NEBLOĶĒJAMS FUNKCIJAS SLĒDZIS
TRANSPORTĒŠANAS IEKĀRTA – KUSTĪBA UZ ATPAKAĻU

R

S25: NEBLOĶĒJAMS FUNKCIJAS SLĒDZIS
TRANSPORTĒŠANAS IEKĀRTA – KUSTĪBA UZ PRIEKŠU

S27: SELECTOR SWITCH
TRANSPORTĒŠANAS IEKĀRTA ON - OFF
S29: NEBLOĶĒJAMS FUNKCIJAS SLĒDZIS
TRANSPORTĒŠANAS IEKĀRTA – PAGRIEZIENS PA KREISI
S30: NEBLOĶĒJAMS FUNKCIJAS SLĒDZIS
TRANSPORTĒŠANAS IEKĀRTA – PAGRIEZIENS PA LABI
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CITI APZĪMĒJUMI
F4: PROPO –VADĪBAS PLATES DROŠINĀTĀJS 1,6A
F5: VADĪBAS SVIRAS KONTROLES DROŠINĀTĀJS 1,6A
SPV1: ELEKTRĪBAS SLĒDZIS
SAVIENO - PĀRRAUJ AKUMULATORA (-) SAVIENOJUMU.

ÄM1: SIGNĀLTAURE

EN

ÄM2: PJEZO-ELEKTRISKAIS ZUMMERS
PARĀDA, KA DROŠĪBAS SLĒDZIS RK5 IR AKTIVIZĒJIES

T

Q1: VADĪBAS FUNKCIJU IZVĒLES SLĒDZIS. I = STABILIZATORI, II = PLATFORMAS
VADĪBAS PANELIS, III = ŠASIJAS VADĪBAS PANELIS

HM1: STUNDU SKAITĪTĀJS. MĒRA IEKĀRTAS DARBĪBAS LAIKA STUNDAS
RS1: SVIRA. VADA IZLICES KUSTĪBAS

H1: ZAĻĀ SIGNĀLLAMPIŅA. PLATFORMA ATRODAS ATĻAUTAJĀ IZLICES SNIEGUMA
APGABALĀ

IR

H2: SARKANĀ SIGNĀLLAMPIŅA
PLATFORMA IR SASNIEGUMI MAKSIMĀLO PĀRSNIEGŠANAS LIMITU

H3: DZELTENĀ SIGNĀLLAMPIŅA. PARĀDA, KA STABILIZATORU DROŠĪBAS SLĒDŽI RK11,
RK12, RK13 UN RK14 IR AKTIVIZĒJUŠIES

AM

H4: SARKANĀ SIGNĀLLAMPIŅA. PARĀDA, KA RELEJS RL25 IR ATVĒRTS
H5: SARKANĀ SIGNĀLLAMPIŅA. PARĀDA, KA IR NOVĒRSTA IZLICES LIETOŠANA.
LAMPIŅA IEDEGAS, KAD STABILIZATORI NEATRODAS ATBALSTA POZĪCIJĀ VAI ASS
IR NOSLOGOTA.
B1: AKUMULATORS 12VDC

R

SR1: ĀRKĀRTAS NOLAIŠANAS AGREGĀTA SOLENOĪDS
M2: ĀRKĀRTAS NOLAIŠANAS AGREGĀTS 12VDC
MAKSIMĀLAIS IEDARBINĀŠANAS LAIKS 10 MIN.
K1: MOTORA IEDARBINĀŠANAS KONTAKTORS (M1)

K2: PAPILDU RELEJS ĀRKĀRTAS APSTĀŠANĀS POGAI. PIESLĒDZ/ATSLĒDZ STRĀVU (110/
230VAC) VADĪBAS FUNKCIJU IZVĒLES SLĒDZIM (Q1)

E1: PAPILDU TERMALAIS RELEJS MOTORAM (M1)
S33: NEBLOĶĒJAMA POGA, KAS ĻAUJ IEDARBINĀT DZINĒJU, PAVELKOT
STARTERA ROKTURI, KAD AKUMULATORS IR SLIKTĀ STĀVOKLĪ.
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PROPO –KONTROLES KARTE
(48.2127)

2

3

4

EN

1. MAKSIMĀLAIS KUSTĪBAS ĀTRUMS
2. MINIMĀLAIS DARBĪBAS UZSĀKŠANAS LAIKS
3. FUNKCIONĒLĀ KAVĒŠANĀS (0)
4. FREKVENCE

T

1

Propo-kontroles karte tiek noregulēta pirms potenciometru TR1, TR2 un TR3 regulēšanas
(Atrodas uz galvenās plates 48.2197).
(Propo-kontroles karte ir noregulēta rūpnīcā.)

Pamācības propo-kartes uzstādīšanai ŠĀDĀ SECĪBĀ:

IR

2. Minimālais darbības uzsākšanas laiks
- Pievienojiet spiediena skalu spiediena mērīšanas punktam
- Pagrieziet potenciometru pilnīgi pretēji pulksteņrādītāja virzienam
- Grieziet potenciometru pulksteņrādītāja virzienā, līdz hidrauliskais spiediens sāk palielināties;
pēc tam pagrieziet aptuveni 30° pretēji pulksteņrādītāja virzienam

AM

1. Maksimālais kustības ātrums
- Pagrieziet potenciometru pilnīgi pulksteņrādītāja virzienā
- Paceliet izlici, izmantojot augšējo vadības paneli, un pagrieziet potenciometru pretēji
pulksteņrādītāja virzienam, lai kustība sāk palēnināties
- Pacelšanas ātrums ir uzstādīts (minimāls izlices garums) uz 2 m (6' 7") 14 sekundēs, kad mērījums
tiek veikts no platformas.
Uzmanību! Pacelšanas funkcijas kustības ātrums vienmēr ir jāuzstāda mazāks nekā hidrauliskā sūkņa
maksimālais ātrums

R

3.Funkcionālā kavēšanās
- potenciometrs ir noregulēts pilnīgi pretēji pulksteņrādītāja virzienam (kavēšanās 0)
4. Frekvence
- potenciometrs ir noregulēts pilnīgi pretēji pulksteņrādītāja virzienam, tad atpakaļ pulksteņrādītāja
virzienā par aptuveni180°
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GALVENĀ PLATE

IZLICES NOLAIŠANAS KUSTĪBAS ĀTRUMS (JĀNOREGULĒ VISPIRMS;
IETEKMĒ ARĪ PACELŠANAS SVIRU NOLAIŠANU)

AM

TR1

IR

EN

T

Potenciometru regulēšana

TR2

PACELŠANAS SVIRU KUSTĪBAS ĀTRUMS

TR3

ŠASIJAS VADĪBAS PANEĻA KUSTĪBAS ĀTRUMS

Uzstādīšanas pamācības:

10 apgriezieni pa labi no minimums

R

TR1

n. 65 kΩ

TR2

5 apgriezieni pa labi no minimums

n. 32 kΩ

TR3

2 apgriezieni pa labi no minimums

n. 11 kΩ
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EN

T

PROCESORA KARTE

0-5 s.

1,2 s.

TR2 = RL2

0-5 s.

0,6 s.

TR3 = RL22

0-5 s.

2,5 s.

TR4 = RL4

0-5 s.

1,2 s.

TR5 = RL25

0-25 s.

standarTS 5 s.

R

AM

IR

TR1 = RL19
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ELEKTRISKIE KOMPONENTI
2448, 2453, 2458, 2460 – 2462, 2465, 2467 →

48.2145

J4
JP1
JP2
K1
K2
K3
K4
M1

48.2224
48.689
48.691
48.2162 (110VAC: 48.2168)
48.2216
48.2171
48.2222
47.816 (GB: 47.815) (USA: 47.812)

IR

J3

47.2318
48.2167
48.3385
48.2316
48.1936 + 48.2142
48.2068 + 48.2142
48.2116
48.2170
48.2248
48.2195
48.2311 + 48.2313 + 48.2303
48.2309 + 48.2312
48.2310 + 48.2313 + 48.2303
48.2311 + 48.2313 + 48.2303 + 48.2303
48.2310 + 48.2313
48.2309 + 48.2312 + 48.2302
48.616 + 48.1007
48.2309 + 48.2312 + 48.2302 + 48.2303
48.2307 + 48.2312
48.2304 + 48.2312

R

AM

M2
M3
PL1
Q1
RK3, RK8
RK4, RK5
RK7
RK9, RK10
RK11, RK12, RK13, RK14
RS1
S1
S2, S6, S10, S13, S24, S25
S3
S4
S5
S11, S29, S30
S16, S17, S18, S20, S22, S31, S32
S19
S23
S27, S34
S33
T1
TC
SPV1
VM1
VVK
ÄM1
ÄM2

APRAKSTS
AKUMULATORS
TERMĀLIE RELEJI
10A DROŠINĀTĀJS
16A DROŠINĀTĀJS
10A DROŠINĀTĀJS
1,6A DROŠINĀTĀJS
AUTOMĀTISKAIS DROŠINĀTĀJS
10A DROŠINĀTĀJS
ZAĻĀ SIGNĀLLAMPIŅA
SARKANĀ SIGNĀLLAMPIŅA
DZLETENĀ SIGNĀLLAMPIŅA
SARKANĀ SIGNĀLLAMPIŅA
DZELTENĀ SIGNĀLLAMPIŅA
HRONOMETRS
KONTAKTDAKŠA
KONTAKTDAKŠA
KONTAKTU KASTE (PLATFORMAS
IEKŠPUSĒ)
KONTAKTU KASTE (PLATFORMAS
IEKŠPUSĒ)
SAVIENOJUMU KASTE
SAVIENOJUMU KASTE
KONTAKTORS
KONTAKTORS
KONTAKTORS
KONTAKTORS
ELEKTRISKAIS MOTORS, DZINĒJS
ELEKTRISKAIS MOTORS, PAPILDU
DZINĒJS
LINEĀRAIS AKTUATORS
ROTĀCIJAS ADAPTERIS
PAGRIEŠANAS SLĒDZIS
DROŠĪBAS SLĒDZIS
DROŠĪBAS SLĒDZIS
DROŠĪBAS SLĒDZIS
HIT BLOCK STOP
DROŠĪBAS SLĒDZIS
VADĪBAS SVIRA
ĀRKĀRTAS APSTĀŠANĀS POGA
POGA, ZAĻA
POGA, SARKANA
ĀRKĀRTAS APSTĀŠANĀS POGA
POGA, SARKANA
POGA, ZAĻA
SVIRAS SLĒDZIS
POGA, ZAĻA
PAGRIEŠANAS SLĒDZIS
PAGRIEŠANAS SLĒDZIS
POGA, ZAĻA
STRĀVAS PADEVE
LAIKA KARTE
ELEKTRĪBAS SLĒDZIS
VOLTIMETRS
DROŠĪBAS SLĒDZIS
SIGNĀLTAURE
SIGNĀLTAURE

T

DAĻAS NR.
48.2194
DL8.058 (110VAC: 48.2221)
48.647
48.3023
48.640
48.3030
48.3036 + 48.1034
48.640
48.2204
48.2203
48.2152
48.2207
48.2152
48.0111
48.2085 (110VAC: 48.2223)
48.2085

EN

APZ.
B1
E1
F1
F2
F3
F4, F5
F6
F7
H1
H2
H3
H4, H5
H6
HM1
J1
J2

47.863
48.3506
48.2139
48.2063
48.2287
48.049
48.0108
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R

AM

IR

EN

T

ELEKTRISKĀ SHĒMA
2448, 2453, 2458, 2460 – 2462, 2465, 2467 →

85

R

AM

IR
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ELEKTRISKĀ SHĒMA; TRANSPORTĒŠANAS IEKĀRTA, ATTĀLINĀTĀS
VADĪBAS PULTS
Krāsas
Melna
Dzeltena
Zila
Zaļa
Sarkana
Balta
Brūna
Oranža
Gaiši zila
Gaiši zaļa
Rozā
Pelēka

R

AM

IR

EN

T

B
Y
L
G
R
W
Br
O
Lb
Lg
P
Gr

Värit
musta
keltainen
sininen
vihreä
punainen
valkoinen
ruskea
oranssi
vaalean sininen
vaalean vihreä
vaalean punainen
harmaa
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ELEKTRISKĀ SHĒMA; PETROLEJAS/ BENZĪNA AGREGĀTS

R

AM

IR

EN

T

2301 →
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ELEKTRISKĀ SHĒMA; DĪZEĻDEGVIELAS AGREGĀTS
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ELEKTRISKĀ SHĒMA; DĪZEĻDEGVIELAS AGREGĀTS
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HIDRAULISKIE KOMPONENTI 230VAC 2318, 2327 →
Apraksts
Elektriskais motors
Hidrauliskais sūknis
Spiediena filtrs
Spiediena regulēšanas vārsts
Solenoīdu vārsts

Gab.
1
1
1
1
1

6
7
8
9
10

47.2630
47.2713
47.2750
47.2731
47.2733

Solenoīdu vārsts
Solenoīdu vārsts
Spiediena regulēšanas vārsts
Solenoīdu vārsts
Prioritārais vārsts

4
1
1
1
1

11
12
13
14
15

47.2767
47.2766
47.2722
47.2722
47.2722

Montāžas plāksne
Slodzes regulēšanas vārsts
Slodzes regulēšanas vārsts
Slodzes regulēšanas vārsts
Slodzes regulēšanas vārsts

1
2
1
1
1

16
17
18
19
20

47.2769
47.2768
47.2660
DL6.026
DL6.018
2CA8239

Dubultais slodzes regulēšanas vārsts
Dubultais slodzes regulēšanas vārsts
Slodzes pārnešanas vārsts
Cilindrs (šarnīrveida sviras)
Cilindrs (pacēlājs)
Cilindrs (teleskops)

1
2
1
2
1
1

21
22
23
24
25

DL10.005
DL10.007
47.2720
47.377
47.2771

Cilindrs (sekotājcilindrs)
Cilindrs (galvenais)
Divpusējs novirzīšanas vārsts
Ar spiedienu darbināms vārsts
Plūsmas pretestības vārsts

1
1
1
8
4

26
27
28
29
30

47.2576
DL7.019
47.2741
47.337
47.2770

Plūsmas pretestības vārsts
Cilindrs (stabilizatori)
Solenoīdu vārsts
Valve house
Montāžas plāksne

4
4
1
1
1

33
35

47.2285
47.2273
DL4.245 (incl. 47.2053)
47.2053
47.914
47.2318

Hidrauliskais motors
Hidrauliskais motors
Petrolejas/benzīna agregāts
Hidrauliskais sūknis
Dīzeļdegvielas agregāts
Dzinējs (papildu)

2
1
1
1
1
1

36
37
38

47.2740
48.3385
47.2748

Spiediena regulēšanas vārsts
Rotācijas adapteris
Solenoīdu vārsts

1
1
2

R

AM

IR

EN

T

Daļas nr.
47.816
47.2049
47.171
47.2749
47.378

Nr.
1
2
3
4
5

31
32
33
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HIDRAULISKĀ SHĒMA 230VAC 2101
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HIDRAULISKIE KOMPONENTI
110VAC 2318, 2327 →
Apraksts
Elektriskais motors
Hidrauliskais sūknis
Spiediena filtrs
Spiediena regulēšanas vārsts
Solenoīdu vārsts

Gab.
1
1
1
1
1

6
7
8
9
10

47.2630
47.2713
47.2750
47.2731
47.2733

Solenoīdu vārsts
Solenoīdu vārsts
Spiediena regulēšanas vārsts
Solenoīdu vārsts
Prioritārais vārsts

4
1
1
1
1

11
12
13
14
15

47.2767
47.2766
47.2722
47.2722
47.2722

Montāžas plāksne
Slodzes regulēšanas vārsts
Slodzes regulēšanas vārsts
Slodzes regulēšanas vārsts
Slodzes regulēšanas vārsts

1
2
1
1
1

16
17
18
19
20

47.2769
47.2768
47.2660
DL6.026
DL6.018
2CA8239

Dubultais slodzes regulēšanas vārsts
Dubultais slodzes regulēšanas vārsts
Slodzes pārnešanas vārsts
Cilindrs (šarnīrveida sviras)
Cilindrs (pacēlājs)
Cilindrs (teleskops)

1
2
1
2
1
1

21
22
23
24
25

DL10.005
DL10.007
47.2720
47.377
47.2771

Cilindrs (sekotājcilindrs)
Cilindrs (galvenais cilindrs)
Divu ceļu novirzīšanas vārsts
Ar spiedienu darbināms vārsts
Plūsmas pretestības vārsts

1
1
1
8
4

26
27
28
29
30

47.2576
DL7.019
47.2741
47.337
47.2770

Plūsmas pretestības vārsts
Cilindrs (stabilizatori)
Solenoīdu vārsts
Vārsta ietvars
Montāžas plāksne

4
4
1
1
1

31
32
33
33
35

47.2285
47.2273
DL4.245 (incl. 47.2053)
47.2053
47.914
47.2318

Hidrauliskais motors
Hidrauliskais motors
Petrolejas/ benzīna agregāts
Hidrauliskais sūknis
Dīzeļdegvielas agregāts
Dzinējs (papildu)

2
1
1
1
1
1

36
37
38

47.2740
48.3385
47.2748

Spiediena regulēšanas vārsts
Rotācijas adapteris
Solenoīdu vārsts

1
1
2
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Daļas nr.
(GB 47.815) (US 47.812)
(GB 47.2054) (US 47.2051)
47.171
47.2749
47.378

Nr.
1
2
3
4
5
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110VAC 2101 →
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Piezīmes
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