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EB atitikties deklaracija – 200 ATJ

1)

DÉCLARATION «CE» DE CONFORMITÉ (originale)
« EC» DECLARATION OF CONFORMITY (original)

2) La société, The company : MANITOU BF
3) Adresse, Address : 4
 30, rue de l’Aubinière - BP 10249 - 44158 - ANCENIS CEDEX - FRANCE
4) Dossier technique,Technical file : M
 ANITOU BF - 430, rue de l’Aubinière
BP 10249 - 44158 - ANCENIS CEDEX - FRANCE
5) Constructeur de la machine décrite ci-après, Manufacturer of the machine described below :

		

200 ATJ

6) Déclare que cette machine, Declares that this machine :
7) Est conforme aux directives suivantes et à leurs transpositions en droit national, Complies with
the following directives and their transpositions into national law :
8) Pour les machines annexe IV , For annex IV machines : 
			
9) Numéro d’attestation, Certificate number : 0526 5179 760 12 09 4954
			
10) Organisme notifié, Notified body : CETIM NB N° 0526
								
52 avenue Felix Louat - BP 80067
								
60304 SENLIS CEDEX FRANCE
		

				

				
				

11) Numéro d’attestation, Certificate number : 
10) Organisme notifié, Notified body :

12) Niveau de puissance acoustique, Sound power level : 
					
13) Mesuré, Measured : 101 dB (A)
					
14) Garanti, Guaranteed : 102 dB (A)
				

				

11) Numéro d’attestation, Certificate number : 
10) Organisme notifié, Notified body :

15) Normes harmonisées utilisées, Harmonised standards used : EN12895
16) Normes ou dispositions techniques utilisées, Standards or technical provisions used :
17) Fait à, Done at : Ancenis		

18) Date, Date : 29/12/2009

19) Nom du signataire, Name of signatory : Éric LAMBERT
20) Fonction, Function : Président division RTH
21) Signature, Signature :
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bg : 1) удостоверение за « СЕ » съответствие (oригинална), 2) Фирмата, 3) Адрес, 4) Техническо досие, 5) Фабрикант на описаната по-долу машина, 6) Обявява, че
тази машина, 7) Отговаря на следните директиви и на тяхното съответствие национално право, 8) За машините към допълнение IV, 9)Номер на удостоверението,
10) Наименувана фирма, 15) хармонизирани стандарти използвани, 16) стандарти или технически правила, използвани, 17) Изработено в, 18) Дата, 19) Име на
разписалия се, 20) Функция, 21) Функция.
cs : 1) ES prohlášení o shodě (původní), 2) Název společnosti, 3) Adresa, 4) Technická dokumentace, 5) Výrobce níže uvedeného stroje, 6) Prohlašuje, že tento stroj,
7) Je v souladu s následujícími směrnicemi a směrnicemi transponovanými do vnitrostátního práva, 8) Pro stroje v příloze IV, 9) Číslo certifikátu, 10) Notifikační orgán,
15) harmonizované normy použity, 16) Norem a technických pravidel používaných, 17) Místo vydání, 18) Datum vydání, 19) Jméno podepsaného, 20) Funkce, 21) Podpis.
da : 1) EF Overensstemmelseserklæring (original), 2) Firmaet, 3) Adresse, 4) tekniske dossier, 5) Konstruktør af nedenfor beskrevne maskine, 6) Erklærer, at denne maskine,
7) Overholder nedennævnte direktiver og disses gennemførelse til national ret, 8) For maskiner under bilag IV, 9) Certifikat nummer, 10) Bemyndigede organ, 15)
harmoniserede standarder, der anvendes, 16) standarder eller tekniske regler, 17) Udfærdiget i, 18) Dato, 19) Underskrivers navn, 20) Funktion, 21) Underskrift.
de : 1) EG-Konformitätserklärung (original), 2) Die Firma, 3) Adresse, 4) Technischen Unterlagen, 5) Hersteller der nachfolgend beschriebenen Maschine, 6) Erklärt, dass diese
Maschine, 7) den folgenden Richtlinien und deren Umsetzung in die nationale Gesetzgebung entspricht, 8) Für die Maschinen laut Anhang IV, 9) Bescheinigungsnummer,
10) Benannte Stelle, 15) angewandten harmonisierten Normen, 16) angewandten sonstigen technischen Normen und Spezifikationen, 17) Ausgestellt in, 18) Datum,
19) Name des Unterzeichners, 20) Funktion, 21) Unterschrift.
el : 1) Δήλωση συμμόρφωσης CE (πρωτότυπο), 2) Η εταιρεία, 3) Διεύθυνση, 4) τεχνικό φάκελο, 5) Κατασκευάστρια του εξής περιγραφόμενου μηχανήματος,
6) Δηλώνει ότι αυτό το μηχάνημα, 7) Είναι σύμφωνο με τις εξής οδηγίες και τις προσαρμογές τους στο εθνικό δίκαιο, 8) Για τα μηχανήματα παραρτήματος IV,
9) Αριθμός δήλωσης, 10) Κοινοποιημένος φορέας, 15) εναρμονισμένα πρότυπα που χρησιμοποιούνται, 16) Πρότυπα ή τεχνικούς κανόνες που χρησιμοποιούνται,
16) Είναι σύμφωνο με τα εξής πρότυπα και τεχνικές διατάξεις, 17) Εν, 18) Ημερομηνία, 19) Όνομα του υπογράφοντος, 20) Θέση, 21) Υπογραφή.
es : 1)Declaración DE de conformidad (original), 2) La sociedad, 3) Dirección, 4) expediente técnico, 5) Constructor de la máquina descrita a continuación, 6) Declara que esta
máquina, 7) Está conforme a las siguientes directivas y a sus transposiciones en derecho nacional, 8) Para las máquinas anexo IV, 9) Número de certificación, 10) Organismo
notificado, 15) normas armonizadas utilizadas, 16) Otras normas o especificaciones técnicas utilizadas, 17) Hecho en, 18) Fecha, 19) Nombre del signatario, 20) Función, 21)
Firma.
et : 1) EÜ vastavusdeklaratsioon (algupärane), 2) Äriühing, 3) Aadress, 4) Tehniline dokumentatsioon, 5) Seadme tootja, 6) Kinnitab, et see toode, 7) On vastavuses järgmiste
direktiivide ja nende riigisisesesse õigusesse ülevõtmiseks vastuvõetud õigusaktidega, 8) IV lisas loetletud seadmete puhul, 9) Tunnistuse number, 10) Sertifitseerimisasutus,
15) kasutatud ühtlustatud standarditele, 16) Muud standardites või spetsifikatsioonides kasutatakse, 17) Väljaandmise koht, 18) Väljaandmise aeg, 19) Allkirjastaja nimi,
20) Amet, 21) Allkiri.
fi : 1) EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus (alkuperäiset), 2) Yritys, 3) Osoite, 4) teknisen eritelmän, 5) Jäljessä kuvatun koneen valmistaja, 6) Vakuuttaa, että tämä kone,
7) Täyttää seuraavien direktiivien sekä niitä vastaavien kansallisten säännösten vaatimukset, 8) Liitteen IV koneiden osalta, 9) Todistuksen numero, 10) Ilmoitettu laitos,
15) yhdenmukaistettuja standardeja käytetään, 16) muita standardeja tai eritelmät, 17) Paikka, 18) Aika, 19) Allekirjoittajan nimi, 20) Toimi, 21) Allekirjoitus.
ga : 1) « EC »dearbhú comhréireachta (bunaidh), 2) An comhlacht, 3) Seoladh, 4) comhad teicniúil, 5) Déantóir an innill a thuairiscítear thíos, 6) Dearbhaíonn sé go bhfuil an
t-inneall, 7) Go gcloíonn sé le na treoracha seo a leanas agus a trasuímh isteach i ndlí náisiúnta, 8) Le haghaidh innill an aguisín IV, 9) Uimhir teastais, 10) Comhlacht a
chuireadh i bhfios,
15) caighdeáin comhchuibhithe a úsáidtear, 16) caighdeáin eile nó sonraíochtaí teicniúla a úsáidtear, 17) Déanta ag, 18) Dáta, 19) Ainm an tsínitheora, 20) Feidhm, 21) Síniú.
hu : 1) CE megfelelőségi nyilatkozat (eredeti), 2) A vállalat, 3) Cím, 4) műszaki dokumentáció, 5) Az alábbi gép gyártója, 6) Kijelenti, hogy a gép, 7) Megfelel az alábbi
irányelveknek valamint azok honosított előírásainak, 8) A IV. melléklet gépeihez, 9) Bizonylati szám, 10) Értesített szervezet, 15) felhasznált harmonizált szabványok,
16) egyéb felhasznált műszaki szabványok és előírások hivatkozásai, 17) Kelt (hely), 18) Dátum, 19) Aláíró neve, 20) Funkció, 21) Aláírás.
is : 1) (Samræmisvottorð ESB (upprunalega), 2) Fyrirtækið, 3) Aðsetur, 4) Tæknilegar skrá, 5) Smiður tækisins sem lýst er hér á eftir, 6) Staðfestir að tækið, 7) Samræmist
eftirfarandi stöðlum og staðfærslu þeirra með hliðsjón af þjóðarrétti, 8) Fyrir tækin í aukakafla IV, 9) Staðfestingarnúmer, 10) Tilkynnt til, 15) samhæfða staðla sem notaðir,
16) önnur staðlar eða forskriftir notað, 17) Staður, 18) Dagsetning, 19) Nafn undirritaðs, 20) Staða, 21) Undirskrift.
it : 1) Dichiarazione CE di conformità (originale), 2) La società, 3) Indirizzo, 4) fascicolo tecnico, 5) Costruttore della macchina descritta di seguito, 6) Dichiara che questa
macchina, 7) È conforme alle direttive seguenti e alle relative trasposizioni nel diritto nazionale, 8) Per le macchine Allegato IV, 9) Numero di Attestazione, 10) Organismo
notificato, 15) norme armonizzate applicate, 16) altre norme e specifiche tecniche applicate, 17) Stabilita a, 18) Data, 19) Nome del firmatario, 20) Funzione, 21) Firma.
lt : 1) CE atitikties deklaracija (originalas), 2) Bendrovė, 3) Adresas, 4) Techninė byla, 5) Žemiau nurodytas įrenginio gamintojas, 6) Pareiškia, kad šis įrenginys, 7) Atitinka
toliau nurodytas direktyvas ir į nacionalinius teisės aktus perkeltas jų nuostatas, 8) IV priedas dėl mašinų, 9) Sertifikato Nr, 10) Paskelbtoji įstaiga, 15) suderintus standartus
naudojamus, 16) Kiti standartai ir technines specifikacijas, 17) Pasirašyta, 18) Data, 19) Pasirašiusio asmens vardas ir pavardė, 20) Pareigos, 21) Parašas.
lv : 1) EK atbilstības deklarācija (oriģināls), 2) Uzņēmums, 3) Adrese, 4) tehniskās lietas, 5) Tālāk aprakstītās iekārtas ražotājs, 6) Apliecina, ka šī iekārta, 7) Ir atbilstoša
tālāk norādītajām direktīvām un to transpozīcijai nacionālajā likumdošanā, 8) Iekārtām IV pielikumā, 9) Apliecības numurs, 10) Reģistrētā organizācija, 15) lietotajiem
saskaņotajiem standartiem, 16) lietotajiem tehniskajiem standartiem un specifikācijām, 17) Sastādīts, 18) Datums, 19) Parakstītāja vārds, 20) Amats, 21) Paraksts.
mt : 1) Dikjarazzjoni ta’ Konformità KE (oriġinali), 2) Il-kumpanija, 3) Indirizz, 4) fajl tekniku, 5) Manifattriċi tal-magna deskritta hawn isfel, 6) Tiddikjara li din il-magna,
7) Hija konformi hija konformi mad-Direttivi segwenti u l-liġijiet li jimplimentawhom fil-liġi nazzjonali, 8) Għall-magni fl-Anness IV, 9) Numru taċ-ċertifikat, 10) Entità nnotifikata,
15) l-istandards armonizzati użati, 16) standards tekniċi u speċifikazzjonijiet oħra użati, 17) Magħmul f’, 18) Data, 19) Isem il-firmatarju, 20) Kariga, 21) Firma.
nl : 1) EG-verklaring van overeenstemming (oorspronkelijke), 2) Het bedrijf, 3) Adres, 4) technisch dossier, 5) Constructeur van de hierna genoemde machine, 6) Verklaart dat
deze machine, 7) In overeenstemming is met de volgende richtlijnen en hun omzettingen in het nationale recht, 8) Voor machines van bijlage IV, 9) Goedkeuringsnummer,
10) Aangezegde instelling, 15) gehanteerde geharmoniseerde normen, 16) andere gehanteerde technische normen en specificaties, 17) Opgemaakt te, 18) Datum,
19) Naam van ondergetekende, 20) Functie, 21) Handtekening.
no : 1) CE-samsvarserklæring (original), 2) Selskapet, 3) Adresse, 4) tekniske arkiv, 5) Fabrikant av følgende maskin, 6) Erklærer at denne maskinen, 7) Oppfyller kravene
i følgende direktiver, med nasjonale gjennomføringsbestemmelser, 8) For maskinene i tillegg IV, 9) Attestnummer, 10) Notifisert organ, 15) harmoniserte standarder som
brukes, 16) Andre standarder og spesifikasjoner brukt, 17) Utstedt i, 18) Dato, 19) Underskriverens navn, 20) Stilling, 21) Underskrift.
pl : 1) Deklaracja zgodności CE (oryginalne), 2) Spółka, 3) Adres, 4) dokumentacji technicznej, 5) Wykonawca maszyny opisanej poniżej, 6) Oświadcza, że ta maszyna,
7) Jest zgodna z następującymi dyrektywami i odpowiadającymi przepisami prawa krajowego, 8) Dla maszyn załącznik IV, 9) Numer certyfikatu, 10) Jednostka certyfikująca,
15) zastosowanych norm zharmonizowanych, 16) innych zastosowanych norm technicznych i specyfikacji, 17) Sporządzono w, 18) Data, 19) Nazwisko podpisującego,
20) Stanowisko, 21) Podpis.
pt : 1) Declaração de conformidade CE (original), 2) A empresa, 3) Morada, 4) processo técnico, 5) Fabricante da máquina descrita abaixo, 6) Declara que esta máquina,
7) Está em conformidade às directivas seguintes e às suas transposições para o direito nacional, 8) Para as máquinas no anexo IV, 9) Número de certificado,
10) Entidade notificada, 15) normas harmonizadas utilizadas, 16) outras normas e especificações técnicas utilizadas, 17) Elaborado em, 18) Data, 19) Nome do signatário,
20) Cargo, 21) Assinatura.
ro : 1) Declaraţie de conformitate CE (originală), 2) Societatea, 3) Adresa, 4) cărtii tehnice, 5) Constructor al maşinii descrise mai jos, 6) Declară că prezenta maşină,
7) Este conformă cu directivele următoare şi cu transpunerea lor în dreptul naţional, 8) Pentru maşinile din anexa IV, 9) Număr de atestare, 10) Organism notificat, 15)
standardele armonizate utilizate, 16) alte standarde si specificatii tehnice utilizate, 17) Întocmit la, 18) Data, 19) Numele persoanei care semnează, 20) Funcţia, 21)
Semnătura.
sk : 1) ES vyhlásenie o zhode (pôvodný), 2) Názov spoločnosti, 3) Adresa, 4) technickej dokumentácie, 5) Výrobca nižšie opísaného stroja, 6) Vyhlasuje, že tento stroj,
7) Je v súlade s nasledujúcimi smernicami a smernicami transponovanými do vnútroštátneho práva, 8) Pre stroje v prílohe IV, 9) Číslo certifikátu, 10) Notifikačný orgán,
15) použité harmonizované normy, 16) použité iné technické normy a predpisy, 17) Miesto vydania, 18) Dátum vydania, 19) Meno podpisujúceho, 20) Funkcia, 21) Podpis.
sl : 1) ES Izjava o ustreznosti (izvirna), 2) Družba. 3) Naslov. 4) tehnične dokumentacije, 5) Proizvajalac tukaj opisanega stroja, 6) Izjavlja, da je ta stroj, 7) Ustreza naslednjim
direktivam in njihovi transpoziciji v državno pravo, 8) Za stroje priloga IV, 9) Številka potrdila, 10) Obvestilo organu, 15) uporabljene harmonizirane standarde,
16) druge uporabljene tehnične standarde in zahteve, 17) V, 18) Datum, 19) Ime podpisnika, 20) Funkcija, 21) Podpis.
sv : 1) CE-försäkran om överensstämmelse (original), 2) Företaget, 3) Adress, 4) tekniska dokumentationen, 5) Konstruktör av nedan beskrivna maskin, 6) Försäkrar att denna
maskin, 7) Överensstämmer med nedanstående direktiv och införlivandet av dem i nationell rätt, 8) För maskinerna i bilaga IV, 9) Nummer för godkännande, 10) Organism
som underrättats, 15) Harmoniserade standarder som använts, 16) andra tekniska standarder och specifikationer som använts, 17) Upprättat i, 18) Datum, 19) Namn på den
som undertecknat, 20) Befattning, 21) Namntecknin.
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Keltuvo identifikacija
Kadangi mes nuolat tobuliname savo gaminius, galimi tam tikri pakeitimai mūsų
keltuvų asortimente, apie kuriuos mes galime nepranešti savo klientams.
Užsakydami keičiamąsias dalis ar teiraudamiesi techninio pobūdžio informacijos,
visuomet nurodykite:

A

PASTABA: kad būtų lengviau pranešti šiuos numerius, rekomenduojame gavę
keltuvą juos užrašyti tam skirtose vietose.

Keltuvo gamintojo lentelė (a pav.)
--Tipas
-- Serijos Nr.
-- Pagaminimo metai

Gamintojo lentelės vieta (b pav.)

B

Gamintojo lentelė pritvirtinta priekinės rėmo pusės dešinėje.

Šiluminis variklis (c pav.)
--Šiluminio variklio Nr.

C
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Hidrostatinis siurblys (d pav.)
- Siurblio Nr.
- Kodifikacijos tipas
- Pagaminimo Nr.
- Pagaminimo metai

D

Priekinis tiltas (e pav.)
E
- Ašies tipas
- Serijos Nr.
- Pagaminimo Nr.

Galinis tiltas (f pav.)

F

- Ašies tipas
- Serijos Nr.
- Pagaminimo Nr.
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Prieš pirmąjį keltuvo paleidimą
Įvadas
- Mūsų keltuvai sukurti taip, kad būtų kuo paprastesni vairuotojui valdyti ir kuo lengvesni prižiūrėti.
- Vis dėlto, prieš pirmąjį keltuvo paleidimą naudotojas turi atidžiai perskaityti ir suprasti šią instrukciją, kurioje pateikiami atsakymai
į visus vairavimo ir priežiūros klausimus. Vadovaudamasis šiais nurodymais, naudotojas galės maksimaliai išnaudoti visas
keltuvo galimybes.
- Prieš naudodamas, naudotojas privalo sužinoti visų kontrolės ir valdymo įtaisų vietas ir funkcijas.

Niekada nenaudokite naujo keltuvo neatlikę toliau išvardytų patikros veiksmų.

Sutepimas
- Patikrinkite įvairias sutepimo vietas ir įvairius lygius (žr. skyrių: „EKSPLOATACINĖS PRIEŽIŪROS PERIODIŠKUMAS“) ir, jei
reikia, papildykite.
Tepalų pildymas atliekamas gamykloje atsižvelgiant į naudojimą vidutinėmis oro sąlygomis: nuo -15 C iki +35 C.
Naudojant atšiauresnėmis sąlygomis, prieš paleidžiant įrangą ištuštinkite alyvą ir pripildykite tokios, kuri skirta naudoti
konkrečiomis aplinkos sąlygomis. Tai taikoma ir aušinimo skysčiui
(Jei reikia, teiraukitės savo agento arba pardavėjo).

Sauso tipo oro filtras
- Įsitikinkite, kad oro filtras tinkamos būklės ir neužsikimšęs.
- Jei reikia, priveržkite tvirtinimo elementus.

Niekada nenaudokite keltuvo be oro filtro arba kai oro filtras pažeistas.

Aušinimo sistema
- Niekada neužveskite keltuvo nepatikrinę aušinimo skysčio lygio arba kai ventiliatoriaus diržas pažeistas arba nutrūkęs.

Hidraulinė sistema
- Vizualiai patikrinkite, ar neprateka arba neprasisunkia alyva sujungimuose, žarnose, vamzdžiuose ir jungtyse. Jei reikia,
priveržkite arba sureguliuokite netinkamas jungtis.
- Taip pat patikrinkite alyvos lygį bake.
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Padangos
- Patikrinkite, ar tinkamai priveržtos ratų veržlės (Žr. skyrių: „B – KAS 3 MĖNESIUS ARBA 150 DARBO VALANDŲ“).

Degalų tiekimo sistema
– Įsitikinkite, kad vamzdynas tinkamai priveržtas.
– Jei reikia, ištuštinkite degalų filtrą ir išvalykite tiekimo sistemą.

Elektros sistema
– Patikrinkite akumuliatoriaus elektrolito lygį ir tankį.
– Patikrinkite įvairius elektros sistemos elementus, taip pat jų įjungimus ir tvirtinimus.

Jei reikia, pasitarkite su savo agentu arba pardavėju.
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Charakteristikos
Variklis
- Tipas

KUBOTA V2403-M atmosferinis dyzelinis

- Cilindrų skaičius

4 linijoje

- Taktų skaičius

4

- Įpurškimo sistema
- Uždegimo seka

1.3.4 2

- Litražas

2434 cm3

- Vidinis skersmuo

87 mm

- Eiga

102.4 mm

- Tūrio santykis

23.8 : 1

- Nominalus režimas

2500 sūk./min

- Lėtosios eigos režimas

1400 sūk./min

- Maksimalus tuščiosios eigos režimas

2500 sūk./min

- Galia ISO/TR 14396

34.1 kw

- Maks. sukimo momentas

162.5 Nm esant 1600 sūk./min

Aušinimo sistema
--Tipas

Vandeniu

- Ventiliatorius

Traukiantis

. Sparnų skaičius

6

. Diametras

390 mm

- Termostatas
. Termostatas

82°C

. Visiškas atidarymas

95°C

Elektros sistema
- Masė

Neigiama

- Akumuliatorius

12 V - 105 A

- Alternatorius

14 V - 55 A

- Įtampos reguliatorius

Inkorporuotas į alternatorių

- Paleidiklis

12 V - 2 kw

Hidrostatinė transmisija
Hidrostatinis siurblys
- Tipas

A10VG45 su kintamu litražu.

- Eigos inverteris

Elektromagnetinis 12 V

- Pagrindinis siurblys
. MAKS. litražas

45 cm3

. MIN. litražas

0 cm3

. MAKS. debitas

110 L/min

. Darbinis slėgis

maks. 350 barų

- Pagalbinis siurblys
. Litražas

8,4 cm3

. MAKS. debitas

20,10 L/min

. MAKS. režimo pagalbinis slėgis

25 barai (transmisija neutralioje padėtyje).

- Filtravimas
. Žemas slėgis

10 mikronų nominal.

Hidrostatinis variklis
- Tipas

A2FM107 su fiksuotu litražu
2-10

Charakteristikos
Pagalbinė hidraulinė sistema
- Siurblio tipas

Krumplinis siurblys

. Litražas

22.5 cm3

- Pakėlimo, pasvirimo, teleskopo, krypties, sukimo sistema
. Debitas maksimaliu tuščiosios eigos režimu

56 L/min

. Slėgis

200 barų

- Filtravimas
. Slėgis

10 mikronų

Prijungimo dėžutės saugikliai*
- F1 (1 Pav. A)

Maitinimas + BAT skaičiuotuvas UPC 30

30 A

- F2 (2 Pav. A)

Maitinimas + BAT tempo funkcija PVPX

1A

- F3 (3 Pav. A)

Maitinimas + APC išorinis

5A

- F4 (4 Pav. A)

Maitinimas + BAT lopšys

7.5 A

- F5 (5 Pav. A)

Maitinimas + BAT ekranas CEK20

1A

- F6 (6 Pav. A)
bendras

Mait. + BAT užvedimo raktelis / relė + AP / +APC

1A

- F7 (7 Pav. A)

Maitinimas EV sinchron. start. / + paleidimas

30 A

- F8 (8 Pav. A)

Maitinimas + BAT avarinis siurblys

5A

- F9 (9 Pav. A)

Maitinimas Masė BC303

30 A

- F10 (10 Pav. A) Maitinimas Ekrano masė CEK20

1A

- F11 (11 Pav. A) Maitinimas Lopšio masė

5A

- F12 (12 Pav. A) Maitinimas Skaičiuotuvo masė UPC30

5A

- F13 (13 Pav. A) Maitinimas + APC ekranas CEK20

1A

- F14 (14 Pav. A) Maitinimas + APC lopšys

1A

- F15 (15 Pav. A) Maitinimas + APC UPC30

1A

- F16 (16 Pav. B) Parengtinio kaitinimo maitinimas

60 A

*: Jų vietas žr. „4 – ELEKTRA“

A

B
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200 ATJ
Specifikacijos
- Naudojimas

Viduje ir lauke

- Galia

230 kg, iš kurių 2 asmenys

- Galimos pakrauti įrangos masė:
Su vienu asmeniu lopšyje

150 kg

Su dviem asmenimis lopšyje

70 kg

- Hidrostatinė transmisija
- Bokštelio pasukimas:

4 varomieji ratai 4 kreipiamieji ratai
200 ATJ standart:

350°

200 ATJ (nuolatinio sukimo parinktis)

nuolatinė

- Greitis dirbant

0.8 km/h

- Greitis transportuojant:
Vėžlys

2.5 km/h

Šlaitas

2.5 km/h

Kiškis

4.7 km/h

- Darbo aukštis

20,00 m

- Grindų aukštis

18,00 m

- Maks. atsvara

12,00 m

- Iškyša

8,00 m

- Keltuvo masė:
Tuščiąja eiga

10000 Kg

Nominalia apkrova

10230 Kg

- Greičių skaičius

4

- Įveikiamas šlaitas

40 %

- Klirensas po rėmu

0.43 m

- Klirensas po tiltu

0.34m

- Maks. leistinas vėjo greitis

45 km/h

- Maks. leistinas skersinis nuolydis

5° arba 9%

- Maks. leistina horizontali rankinė jėga		

40 daN

- 1 daN = 1kg

Priekinės, galinės padangos
--Matmenys

SOLIDEAL 405-70-20

--SLĖGIS

PUTOS

MITAS 16-20-70

--Padangos apkrova tuščiąja eiga
PRIEK.

2192 Kg

2192 Kg

GAL.

2825 Kg

2825 Kg

6261 Kg

6261 Kg

--Rato RĖMIMOSI į žemę PAVIRŠIUS

600 Cm²

427 Cm²

--PRAMUŠIMAS

10,43 DaN/Cm²

--Maks. apkrova + atsvara ant 1 rato
PRIEK. - GAL.

12,85 DaN/Cm²

Vibracijų lygis
--Vibracijos, gaunamos rankoms bei kojoms ir visam kūnui:
--Vidutinės kvadratinės vertės viršutinėms galūnėmis:

< 2,5 m/s²

--Vidutinės kvadratinės vertės kūnui:

< 0,5 m/s²
2-12
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Matmenys 200 ATJ
A

8475 mm

A1

6260 mm

B

2400 mm

C

2700 mm

C1

2840 mm

D

2400 mm

E

430 mm

F

340 mm

G

1300 mm

H

3950 mm

I

5000 mm

J

7450 mm

K

3030 mm

L

420 mm

K

H

G

I

J

A

B
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F

E

L

C

C1

A1

D

G1

3

4155 mm

H1

18270 mm

G2

11475 mm

H2

8090 mm

G3

10320 mm

H3

320 mm

2

1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

21
20

G1

19

H1

18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
G2

H2

7
6
5
4
3
2

G3

H3

1

3

2

1

0

1

2

3

4

5
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6

7

8

9

10

11

12

13

Keltuvo veikimas
Aprašymas
--Ši mašina yra mobilioji žmogaus kėlimo platforma. Ją sudaro darbinė platforma, pritvirtinta prie švytuoklės galo, švytuoklė
pritvirtinta prie teleskopinio peties galo, o viskas sumontuota ant šarnyrinių pečių struktūros.
--„MANITOU“ keltuvai-lopšiai skirti pakelti žmones, kartu su jų įrankiais ir reikmenimis (leistinojo svorio ribose, žr. dalį
„SPECIFIKACIJOS“) į pageidaujamą darbo aukštį, pasiekti sunkiai prieinamas vietas virš instaliacijų ir pastatų.
--Keltuvas-lopšys turi valdymo postą lopšyje. Iš šio valdymo posto operatorius gali vairuoti ir perkelti mašiną į priekį arba atgal.
peratorius gali pakelti arba nuleisti visus pečius, ištraukti arba įtraukti teleskopinį petį, pasukti bokštelį arba lopšį į dešinę arba
į kairę pusę. Lopšio, peties ir bokštelio mechanizmas gali atlikti pasukimą 355 laipsnių kampu, nenuolatiniu būdu, į dešinę ir į
kairę jo suskleistos pozicijos atžvilgiu.
--Keltuvas-lopšys taip pat turi pagalbos ir priežiūros ant žemės punktą, kuriuo galima atlikti visas pakėlimo komandas, išskyrus
judėjimo. Bazinės komandos naudojamos tik avariniu atveju, kai reikia nuleisti operatorių ant žemės, jei pastarasis negali to
padaryti pats.
--Operatorius kasdien privalo patikrinti, ar tinkamai veikia pagalbos ir priežiūros ant žemės punktas ir lopšys.

Ant mašinos yra užklijuoti charakteristikų, saugos ir gelbėjimo procedūrų lipdukai. Operatorius privalo su jais
susipažinti ir suprasti jų turinį. Kad išvengtumėte klaidingo piktogramų aiškinimo, skaitykite „SAUGOS LIPDUKAI“
skyriuje „1 – INSTRUKCIJOS IR SAUGOS NURODYMAI“.
--Keltuvo-lopšio judesius užtikrina hidraulinis siurblys, varomas šiluminio variklio. Hidraulinius komponentus valdo elektrinės
sklendės, kurias įjungia kontaktoriai ir komandų manipuliatorius.
--Komandos ant bazinio pulto arba lopšio pulto, atliekamos permetamaisiais jungikliais, yra arba darbo režime, arba išjungimo
režime.
--Bazinis pultas turi vadinamąjį „mirusio žmogaus“ komandos kontaktorių. Jį reikia įjungti, norint atlikti valdymą iš
bazinio pulto. Jį atjungus judesys sustabdomas.
--Keltuvas-lopšys yra mašina su keturiais varomaisiais ratais, varomais šiluminio variklio. Varomieji ratai turi stabdžius su
spyruoklėmis ir hidrauliniu atlaisvinimu. Šie stabdžiai susispaudžia automatiškai, kai slinkimo manipuliatorius nustatomas į
neutralią padėtį.
--Keltuvas-lopšys gali pakilti savo galios ribose (žr. šio skyriaus dalį „SPECIFIKACIJOS“). Apkrova, lygi arba mažesnė už
maksimalią galią lopšyje jums leis judėti į bet kurią padėti, su sąlyga, kad mašina stovi ant žemės, kurios skersinis nuolydis
mažesnis arba lygus 5°.

Bendroji informacija
--Tolesniuose puslapiuose rasite visą mašinai naudoti reikalingą informaciją. Ši informacija apima keltuvo naudojimo, vairavimo,
statymo, pakrovimo ir transportavimo procedūras.
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Apsaugos įtaisai
SKERSINIS NUOLYDIS
Kai keltuvas pasiekia maksimalų leistinąjį skersinį nuolydį (žr. skyrių:
„CHARAKTERISTIKOS“), lopšio pulto LED indikatorius 34* pastoviai mirksi. Be to,
nepertraukiamai skamba lopšio garsinis vibratorius 41*.
Saugumo sumetimais, draudžiami visi pečių kėlimą, teleskopo tiesimą
„SUNKINANTYS“ judesiai.
34

Kada atnaujintume komandas, atlikite tik nesunkinančius judesius:
– grįžkite į saugią poziciją įtraukdami teleskopą, nuleisdami pečius,
paskui pastatykite keltuvą ant horizontalesnio pagrindo, kad
galėtumėte atlikti kėlimo arba ištiesimo judesius.

PERKROVA
Kai keltuvas pasiekia leistinojo svorio ribą (žr. skyrių: „CHARAKTERISTIKOS“)
lopšyje. Pagalbos ir priežiūros ant žemės punkto sąsajos ekrane atsiranda žinutė
6* ir pastoviai mirksi lopšio pulto LED indikatorius 33*. Nepertraukiamai skamba
lopšio garsinis vibratorius 41*. Saugumo sumetimais, draudžiami visi veiksmai.

33

Kad atnaujintumėte komandas:
– palengvinkite lopšį pašalindami perkrovą sukeliantį objektą(us)
ARBA
– paprašykite asmens ant žemės atlikti nuleidimą rankine komanda
(žr. „Gelbėjimo procedūra“ skyriaus gale ir „Saugos lipdukai“ skyriuje
„ 1 – Instrukcijos ir saugos nurodymai“).

*: pirmiau pateiktos žymos sutampa su tomis, kurios naudojamos šių komponentų
apraše tolesniuose puslapiuose.

41

8
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Kontrolės ir valdymo prietaisai
A - Pagalbos ir priežiūros ant žemės punktas

14

13
12

11
10
8
9
3

2

7

6
1

5

68
53
68

4

17
16

15

676992

19

18
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A - Pagalbos ir priežiūros ant žemės punktas
1 – raktinis jungiklis
2 – Paleidimo mygtukas
3 – Komandų ant žemės arba keltuve pasirinkimo jungiklis
4 – Avarinis sustabdymas
5 – Variklio paleidimo pagalbinis įtaisas esant žemai temperatūrai
6 – Sąsajos ekranas
7 – Ekrano informacijos patvirtinimo klavišai
8 – Lopšio pasvirimo į apačią klavišas
9 – Lopšio pasvirimo į viršų klavišas
10 – Bokštelio pasukimo klavišai
11 – Apatinių pečių pakėlimo ir nuleidimo klavišai
12 – Viršutinio peties pakėlimo ir nuleidimo klavišai
13 – Teleskopo ištraukimo ir įtraukimo klavišai
14 – Švytuoklės pakėlimo ir nuleidimo klavišai
15 – Bokštelio pasukimo blokavimas
16 – Švyturėlis
17 – Skersinio nuolydžio daviklis
18 – Garsinio įspėjimo signalas
19 – Avarinio siurblio mygtukas
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Lopšio kontrolės ir valdymo postas
B - Lopšio kontrolės ir valdymo postas

19

24

22

28
25
18

77

67

31
26
27
30

67
77

23

29
33

32
21
34
35

36

37

39

38
20

42

40
41

42
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B - Lopšio kontrolės ir valdymo postas
20 – Viršutinio peties ir pakėlimo ir nuleidimo ir bokštelio pasukimo svirtis
21 – Apatinių pečių pakėlimo ir nuleidimo, teleskopo ištraukimo ir įtraukimo svirtis
22 – keltuvo judėjimo pirmyn/atgal ir į dešinę/kairę komandų manipuliatorius
23 – Avarinis sustabdymas
24 – Parengtinio kaitinimo indikatorius
25 – Paleidimo komandos mygtukas
26 – VARIKLIO GEDIMO indikatorius
27 – krypčių režimo selektorius
28 – Tiltų lygiavimo LED indikatoriai
29 – Garsinio įspėjimo komandos mygtukas
30 – diferencialo blokavimo komandos mygtukas
31 – žemo degalų lygio indikatorius
32 – slinkimo greičio pasirinkimo kontaktorius
33 – perkrovos indikatorius
34 – skersinio nuolydžio indikatorius
35 – Naudojimo skersiniame nuolydyje mygtukas
36 – Lopšio pasvirimo kontaktorius
37 – Lopšio pasukimo kontaktorius
38 – Lopšio švytuoklės kontaktorius
39 – Avarinio siurblio mygtukas
40 – „Mirusio žmogaus“ pedalas
41 – Garsinis vibratorius po lopšio pultu
42 – Kūno saugos diržų tvirtinimo vietos
PASTABA: Terminai „DEŠINĖ“, „KAIRĖ“, „PRIEKIS“, „GALAS“ taikomi vartotojui, kuris lopšyje yra transportavimo padėtyje ir
žiūri priešais save.
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Pagalbos ir priežiūros ant žemės punktas
1 - raktinis jungiklis
šis raktinis kontaktorius turi dvi padėtis.
2 padėtis

1 padėtis
- Šiluminio variklio išjungimas.

1 padėtis

2 padėtis
- Variklio įjungimas ir automatinis parengtinis kaitinimas.

1

2 - Paleidimo mygtukas
68
53
68

2 mygtukas
--Šiluminio variklio paleidimas.

3

Šis keltuvas turi paleidimo apsaugos sistemą. Prieš paleidžiant
šiluminį variklį reikia palaukti, kol pasigirs garsinis signalas.

3 - Komandų ant žemės arba keltuve pasirinkimo jungiklis

2

8
1 padėtis
36
85
6

2 padėtis

šis kontaktorius turi dvi padėtis.

3

1 padėtis :
--Komandos duodamos iš keltuvo vidaus (lopšio komanda, numatytoji padėtis).
2 padėtis :
--Komandos duodamos iš žemės (bazinė komanda). Norint įjungti bazinę
komandą, reikia laikyti mygtuką „mirusio žmogaus“ padėtyje.

68
53
68
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4 - Avarinis sustabdymas
Šis raudonas, grybo formos jungiklis leidžia sustabdyti visus mašinos judesius
neįprasto veikimo ar pavojaus atvejais.
- Nuspauskite mygtuką, kad sustabdytumėte judesius.
- Pasukite mygtuką ketvirčiu sūkio į dešinę, kad atnaujintumėte maitinimą (jungiklis
automatiškai sugrįš į pirminę padėtį).

Visais atvejais ši komanda yra pirmenybinė, netgi kai judesiai
atliekami iš lopšio kontrolės ir valdymo posto.

68
53
68

4

Įjungus avarinį išjungimą, judesių sustabdymas gali būti staigus.

Nenaudokite avarinio išjungimo mygtuko įprastam keltuvo
sustabdymui. Kitu atveju jį kaip galima greičiau įjunkite iš naujo,
antraip nebus galima atlikti jokių veiksmų komandų ant žemės pulte.

5 - Variklio paleidimo pagalbinis įtaisas esant žemai temperatūrai
Šis selektorius turi dvi padėtis, kurias reikia pasirinkti atsižvelgiant į aplinkos
temperatūrą.
1 : SAULĖS PADĖTIS
- Aukštesnė nei +5°C temperatūra variklio paleidimui lėtąja eiga.
2 : SNIEGO PADĖTIS
- Jei temperatūra maždaug žemesnė nei -10 C, prieš užvesdami nustatykite
selektorių į šią padėtį: variklis veiks maksimaliu režimu (tik pirmajam paleidimui
tą dieną).
- Leiskite varikliui veikti šiuo režimu apie 30–60 sekundžių, priklausomai nuo
temperatūros. (Per šį laiką joks judesys negalimas).
- Perjunkite selektorių iš SNIEGO padėties į SAULĖS padėtį, lėtosios eigos režimu
(įprastinė padėtis, variklis įkaitęs).
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2 padėtis
1 padėtis
5

68
53
68

6 - Sąsajos ekranas
- Šis ekranas rodo visus keltuvo paleidimo, parametrų nustatymo, techninės
priežiūros etapus ir gedimus.

6

PASTABA: kiekvieno puslapio viršuje rodomas esamas sistemos laikas.

7 - Ekrano informacijos patvirtinimo klavišai
--Šie klavišai leidžia judėti programoje ir patvirtinti įvairius ekrano duomenis.
7A

Klaviatūros klavišų funkcijos
A: Navigacijos klavišai.

68
53
68

B: Navigacijos ir derinimo klavišai.

7B

C: Šis klavišas „VALID“ turi dvi funkcijas:
- Patvirtina pasirinkimus, atliktus klavišais „-“ ir „+“,
- Gedimų pripažinimo klavišas (Gedimas pamatytas; paspaudus šį klavišą
gedimo rodymas išnyksta, tačiau nėra išsprendžiamas).

7C

D: Šis klavišas „MENU“ turi dvi funkcijas:
- Kai PIN kodas NEAKTYVUS, rodomi puslapiai ekrano reguliavimas.
- Kai PIN kodas AKTYVUS, rodomi meniu nustatymai, eksploatacinė priežiūra,
variklis.

7D

7E

E : Klavišas „ESC“ turi dvi funkcijas:
- Vykstančio patvirtinimo anuliavimas,
- Leidžia sugrįžti į ankstesnį meniu lygį.

7F

F : Klavišas „DEF“ leidžia parodyti keltuvo atmintyje sukauptus defektus.
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4 - Aprašymas esant įprastiniam naudojimui
(be ekrane rodomų gedimų)

8 - Lopšio pasvirimo į apačią klavišas
9 - Lopšio pasvirimo į viršų klavišas
- Šie klavišai duoda komandą pataisyti lopšio horizontalumą arba visiškai
suskleisti lopšį į transportavimo padėtį.
B

A : lopšio pasvirimo į apačią klavišas
--Laikyti 3 kontaktorių 2 padėtyje ir nuspausti A klavišą.

A

B : lopšio pasvirimo į apačią klavišas
--Laikyti 3 kontaktorių 2 padėtyje ir nuspausti B klavišą.

10 - Bokštelio pasukimo klavišai
Šie klavišai leidžia pasukti bokštelį.
A : Bokštelio pasukimas į kairę
- Laikyti 3 kontaktorių 2 padėtyje ir nuspausti A klavišą.
B : Bokštelio pasukimas į dešinę
- Laikyti 3 kontaktorių 2 padėtyje ir nuspausti B klavišą.
B
A

68
53
68

68
53
68
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11 - Apatinių pečių pakėlimo ir nuleidimo klavišai
- Šie klavišai leidžia pakelti ir nuleisti apatinius pečius.
A : Apatinių pečių pakėlimas
- Laikyti 3 kontaktorių 2 padėtyje ir nuspausti A klavišą.

11A

B : Apatinių pečių nuleidimas
- Laikyti 3 kontaktorių 2 padėtyje ir nuspausti B klavišą.

11
11B

12 - Viršutinio peties pakėlimo ir nuleidimo klavišai
- Šie klavišai leidžia pakelti ir nuleisti viršutinį petį.

12A

A : Viršutinio peties pakėlimas
- Laikyti 3 kontaktorių 2 padėtyje ir nuspausti A klavišą.

12

B : Viršutinio peties nuleidimas
- Laikyti 3 kontaktorių 2 padėtyje ir nuspausti B klavišą.

12B

13 - Teleskopo ištraukimo ir įtraukimo klavišai
- Šie klavišai leidžia ištraukti ir įtraukti teleskopą.
13A

A : teleskopo įtraukimas
- Laikyti 3 kontaktorių 2 padėtyje ir nuspausti A klavišą.
13

68
B: teleskopo ištraukimas
53
68
- Laikyti 3 kontaktorių 2 padėtyje ir nuspausti B klavišą.

13B

14 - Švytuoklės pakėlimo ir nuleidimo klavišai
- Šie klavišai leidžia pakelti ir nuleisti švytuoklinį petį.
A: Švytuoklinio peties pakėlimas
- Laikyti 3 kontaktorių 2 padėtyje ir nuspausti A klavišą.

14A
14

B : Švytuoklinio peties nuleidimas
- Laikyti 3 kontaktorių 2 padėtyje ir nuspausti B klavišą.
14B
68
53
68
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15 - Bokštelio pasukimo blokavimas
--Šį strypą reikia naudoti bokštelio pasukimui užblokuoti, kai keltuvas
transportuojamas sunkvežimiu ar kita transporto priemone (traukiniu ir t.t.).
- Nuimkite gnybtinį kaištį, pasukite strypą į kairę.
- Įstumkite strypą į tam skirtą bokštelio angą.
- Pasukite strypą į dešinę, įjunkite užraktą angoje.
- Užfiksuokite jo padėtį įdėdami gnybtinį kaištį.

15

Nepamirškite jo nuimti, kai keltuvą naudosite.

16 - Švyturėlis
--Kai keltuvas slenka arba atlieka judesį, švyturėlis užsižiebia automatiškai.
16

17 - Skersinio nuolydžio daviklis
--Šis daviklis įjungia garsinį apsauginį vibratorių 41, kai keltuvas pasiekia
maksimalų leistinąjį skersinį nuolydį. Garsinis vibratorius ima nepertraukiamai
skambėti (žr. skyrių: „APSAUGOS ĮTAISAI“).
17

18 - Garsinio įspėjimo signalas
--Šis garsinio įspėjimo signalas (pritvirtintas hidraulinės dėžės išorėje, teleskopinio
peties pusėje) įsijungia paspaudus lopšio kontrolės ir valdymo pulto mygtuką 29.

18
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19 - Avarinio siurblio mygtukas
--Šis mygtukas įjungia avarinį siurblį, kuris leidžia atlikti visus lopšio judesius ir
sugrįžti ant žemės gedimo atveju (žr. dalį: „GELBĖJIMO PROCEDŪRA“).

676992

Naudoti tik šiluminio variklio arba elektros sistemos gedimo atveju.
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19
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Lopšio kontrolės ir valdymo postas
20 - Viršutinio peties ir pakėlimo ir nuleidimo ir bokštelio pasukimo
svirtis

20

--Svirtis 20 leidžia pakelti viršutinį petį ir pasukti bokštelį.
PASTABA: ši svirtis turi laipsnišką valdymą, kuris leidžia didelį priartinimo
tikslumą. Ją valdyti reikia švelniai ir nedarant staigių judesių.
Viršutinio peties pakėlimas
- Pastumkite svirtį į viršų.
Viršutinio peties nuleidimas
- Patraukite svirtį į apačią.
Pasukimas į dešinę
- Pastumkite svirtį į dešinę.
Pasukimas į kairę
- Pastumkite svirtį į kairę.

- Šioms dviems funkcijoms, kai teleskopas yra visiškai
įtrauktas:
- viršutinio peties pakėlimo arba nuleidimo greitis padidėja.
- Bokštelio pasukimo greitis padidėja.
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21 - Apatinių pečių pakėlimo ir nuleidimo, teleskopo ištraukimo ir
įtraukimo svirtis

21

- Svirtis 21 leidžia pakelti keltuvo apatinius ir tarpinį pečius, tai pat ištraukti arba
įtraukti teleskopą.
PASTABA: ši svirtis turi laipsnišką valdymą, kuris leidžia didelį priartinimo
tikslumą. Ją valdyti reikia švelniai ir nedarant staigių judesių.
Apatinių pečių pakėlimas
– Pastumkite svirtį į viršų.
Apatinių pečių nuleidimas
– Patraukite svirtį į apačią.
Teleskopo ištraukimas
– Pastumkite svirtį į kairę.
Teleskopo įtraukimas
– Pastumkite svirtį į dešinę.
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22 - Keltuvo judėjimo pirmyn/atgal valdymo svirtis
- Svirtis 22 leidžia perkelti keltuvą.
- Norint atlikti judesius iš keltuvo valdymo dėžės, reikia nuspausti A mygtuką ir
„mirusio žmogaus“ pedalą (žr. Žymą 40).
- Kai pedalas arba A mygtukas atleidžiami, jokia komanda negalima.

D
G
22

A
18

77

67

PASTABA: ši svirtis turi laipsnišką valdymą, kuris leidžia didelį priartinimo
tikslumą. Ją valdyti reikia švelniai ir nedarant staigių judesių.
67

77

JUDĖJIMAS Į PRIEKĮ
– Pastumkite svirtį į priekį.
JUDĖJIMAS ATGAL
– Patraukite svirtį atgal.
Kryptis DEŠINĖ
– Nuspauskite D mygtuką.
Kryptis KAIRĖ
– Nuspauskite G mygtuką.
Jei bokštelis/peties struktūra pasisukusi didesniu kaip 90 laipsnių
kampu rėmo atžvilgiu, judėjimo kryptys, nurodytos rodyklėmis ant
rėmo ir lopšio valdymo skydo (balta ir juoda strėlės), sutampa.
Visuomet žiūrėkite rodykles, nurodytas ant mašinos rėmo, kad
žinotumėte judėjimo kryptį.

23 - Avarinis sustabdymas
Šis jungiklis leidžia sustabdyti
pavojaus atvejais.

visus mašinos judesius neįprasto veikimo ar

- Nuspauskite mygtuką, kad sustabdytumėte judesius.
- Pasukite mygtuką ketvirčiu sūkio į dešinę, kad jį išjungtumėte (jungiklis
automatiškai sugrįš į pirminę padėtį).
Visais atvejais ši komanda yra pirmenybinė.
Nenaudokite avarinio išjungimo mygtuko įprastam keltuvo
sustabdymui, kitu atveju kuo greičiau jį vėl įjunkite, antraip nebus
įmanoma atlikti jokių veiksmų iš bazinio pulto.
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23

24 - Parengtinio kaitinimo indikatorius
Šis indikatorius užsižiebia, kai mašina įjungiama:
--Pasukant užvedimo raktelį baziniame pulte (laikas identiškas histogramos kitimui
ekrane),
--Arba vėl įjungiant avarinio išjungimo mygtuką keltuvo lopšio pulte.
--Kad įjungtumėte užvedimo mygtuką palaukite, kol indikatorius užges.

24

18

77

67
7

67

25 - Paleidimo komandos mygtukas
--Palaukite, kol užges parengtinio kaitinimo indikatorius, tada nuspauskite 25
mygtuką, kad užvestumėte keltuvą iš lopšio pulto posto.

18

77

67

67

25

26 - Variklio gedimo indikatorius
--Šis indikatorius užsižiebia, kai baziniame pulte rodomi ekrano gedimai 11, 12,
13 (žr. ekrano rodmenų diagramą nuo P.2-36 iki P.2-42) ir pasigirsta trumpas
nereguliarius garsinis signalas
--Nedelsdami išjunkite šiluminį variklį.
26
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27 - 28 Krypčių ir tiltų lygiavimo režimo selektorius (pasirinktinai)
Šis kontaktorius turi tris padėtis.
1. padėtis
- Pasirenka „krabo“ režimą.
2. padėtis
- Pasirenka 2 ratų režimą.
3. padėtis
- Pasirenka 4 kreipiamųjų ratų režimą. Šioje konfigūracijoje galimi tik šie slinkimo
greičiai: Vėžlio arba kiškio.

1

3

27

28A priekinių ratų lygiavimas
--Šis indikatorius užsižiebia, kai priekiniai ratai teisingai lygiuojasi mašinos ašyje.
28B galinių ratų lygiavimas
- Šis indikatorius užsižiebia, kai galiniai ratai teisingai lygiuojasi mašinos ašyje.
28C AUTOMATINIS TILTŲ LYGIAVIMAS

28A

- Keltuvas turi funkciją, kuri palengvina tiltų lygiavimą, kai keičiamas krypties
režimas.

28B

- Nustatę „2 ratų“ krypties režimą, pasirinkite pageidaujamą krypties režimą: „4
ratų“ arba „krabo“.

18

77

67

Nuo šio momento ir 5 sekundes įjungiama priekinio tilto automatinio
lygiavimo funkcija:
- Priekinio tilto lygiavimo indikatoriaus LED lemputė mirksi,
– ankstesnis „2 ratų“ krypties režimas lieka aktyvus,
– Operatorius turi per šias 5 sekundes surasti priekinio tilto lygiavimą,
– Kai tiltas bus viduriniame taške, pasirinktas krypties režimas bus automatiškai
aktyvuotas.
Praėjus šioms 5 sekundėms, automatinė lygiavimo funkcija išsijungia.
- Nustatę „4 ratų“ arba „krabo“ krypties režimą, pasirinkite pageidaujamą krypties
režimą: „2 ratų“
Nuo šio momento ir 5 sekundes įjungiama galinio tilto automatinio
lygiavimo funkcija:
- Galinio tilto lygiavimo indikatoriaus LED lemputė mirksi,
- Ankstesnis „4 ratų“ arba „krabo“ krypties režimas lieka aktyvus,
- Operatorius turi per šias 5 sekundes surasti galinio tilto lygiavimą,
- Kai tiltas bus viduriniame taške, pasirinktas krypties režimas bus automatiškai
aktyvuotas.
Praėjus šioms 5 sekundėms, automatinė lygiavimo funkcija išsijungia.
Šios operacijos metu būtina valdyti slinkimo greitį.
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28

29 - Garsinio įspėjimo komandos mygtukas
--Nuspaudus 29 mygtuką, pasigirsta 41 garsinio įspėjimo signalas.

29

30 - Diferencialo blokavimo komandos mygtukas
pastaba: šią komandą reikia naudoti tuo pačiu metu, kaip ir slinkimą.
Diferencialo blokavimas leidžia 2 galiniams varomiesiems ratams suktis tuo pačiu
greičiu.
--Norėdami jį naudoti, nuspauskite 30 mygtuką, norėdami nutraukti jo naudojimą,
atleiskite mygtuką ir pažymėkite slinkimo sustabdymą.

30

--Pageidautina naudoti diferencialo blokavimą išlaikant ratus mašinos ašyje.

31 - Žemo degalų lygio indikatorius
--Šis indikatorius užsižiebia, kai degalų lygis žemas, ir įsijungia lopšio zumeris: 3
signalai kas 10 minučių.
pastaba : kai užsižiebia indikatorius, lieka maždaug 5 valandos autonominio
veikimo, arba maždaug 8 litrai bake.
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18
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32 - Slinkimo greičio pasirinkimo kontaktorius
--Šis kontaktorius turi tris padėtis.
1. padėtis : VĖŽLYS (MAŽAS GREITIS)
2. padėtis : RAMPA (MAŽAS GREITIS VISU PAJĖGUMU). Tik įveikiant labai
didelę rampą ir tik atbuline eiga.

32

3. padėtis : KIŠKIS (DIDELIS GREITIS). Tik su krypčių režimo selektoriumi
1 padėtyje (žyma 27: Judėjimas krabo režimu) arba 2 padėtyje (žyma 27:
Judėjimas 2 kreipiamaisiais ratais).

3

2

pastaba: Jei pasirinkta 3 padėtis (kiškio greitis), kai mašina yra 4 kreipiamųjų
ratų krypčių režime, pastaroji automatiškai persijungia į 2 padėtį (rampos
greitis).

1

Kiškio režime (3 padėtis), bokštelis turi būti mašinos ašyje.

33

33 - Perkrovos indikatorius
--Perkrovos lopšyje atveju, dega šis indikatorius ir nepertraukiamai skamba garsinis
vibratorius (žr. skyrių: „APSAUGOS ĮTAISAI“).

34 - Skersinio nuolydžio indikatorius
--Kai keltuvas pasiekia maksimalų leistinąjį skersinį nuolydį, įsijungia LED
indikatorius ir užblokuojami kėlimo judesiai + pasigirsta ilgas nereguliarus garsinis
signalas.

35 - Naudojimo skersiniame nuolydyje mygtukas
--Šis mygtukas leidžia neutralizuoti judesių blokavimą, kai keltuvas yra skersiniame
nuolydyje. (žr. skyrių „APSAUGOS ĮTAISAI“).
Naudojant skersiniame nuolydyje yra pavojus prarasti stabilumą.
Lopšio perkrova vis tiek išlieka aktyvi.

34

35

36 - Lopšio pasvirimo kontaktorius
- Šis kontaktorius leidžia pataisyti lopšio horizontalumą arba visiškai suskleisti
lopšį į transportavimo padėtį.
Lopšio pataisymas į viršų
- Pastumkite kontaktorių į viršų.

36

Lopšio pataisymas į apačią
- Patraukite kontaktorių į apačią.
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37 - Patraukite kontaktorių į apačią.
--Šis kontaktorius leidžia pasukti lopšį į dešinę ir kairę.
Pasukimas į dešinę
--Pastumkite kontaktorių į dešinę.
37

Pasukimas į kairę
--Pastumkite kontaktorių į kairę.

38 - Lopšio švytuoklės kontaktorius
--Šis kontaktorius leidžia pakelti ir nuleisti švytuoklinį petį.
Švytuoklinio peties pakėlimas
--Pastumkite kontaktorių į priekį.
Švytuoklinio peties nuleidimas
--Patraukite kontaktorių atgal.

38

39 - Avarinio siurblio mygtukas
--Šis mygtukas leidžia atlikti visus lopšio judesius, kad būtų galima sugrįžti ant
žemės gedimo atveju. (žr. skyrių „GELBĖJIMO PROCEDŪRA“).

39

Naudoti tik šiluminio variklio arba elektros sistemos gedimo atveju.
Patikrinkite šiluminio variklio akumuliatoriaus įkrovą, jis turi būti
įkrautas, antraip nebus galima įjungti avarinio siurblio.

40 - „Mirusio žmogaus“ pedalas
Šis pedalas yra pritvirtintas prie keltuvo grindų.
--Šį pedalą būtina nuspausti, norint atlikti judesius iš lopšio pulto.
--Atleidus pedalą, jokia komanda negalima.

40
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41 - Garsinis vibratorius
- Šis garsinis vibratorius įsijungia, kai mašina pasiekia maksimalų leistinąjį skersinį
nuolydį arba yra perkrauta.
- Su pertraukomis: mašina skersiniame nuolydyje. Kai peržengiama leistinojo
skersinio nuolydžio riba, visi judesiai užblokuojami, išskyrus pečių nuleidimas,
tokiu būdu leidžiant sugrįžti į priimtiną lygį.
- Nepertraukiamai: mašina perkrauta. Kai keltuvas perkrautas, visi judesiai
užblokuojami. Privaloma ją atlaisvinti, kad būtų galima vairuoti.
Priminimas: žr. 2–15 psl.

41

42 - Kūno saugos diržų tvirtinimo vietos
--Šie tvirtinimai skirti pritvirtinti apsauginius kūno diržus, kai naudotojai yra lopšyje.
42

42

43 - Apsauginė užtvara
--Norint įlipti į lopšį, reikia prilaikyti užtvarą, kad ši nenukristų praeinant naudotojui.
Neprilaikykite apsauginės užtvaros žiedu ar virve.
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Ekrano rodmenys – diagrama
Naudotojo lygis
1

2

Punktyrinės linijos
- Kelias galimas tik įvedus PIN
kodą

5

arba

arba

arba

8

3

DEGALŲ gedimas

arba

arba

4

9

EKSPLOATACINĖS
PRIEŽIŪROS gedimas
- Patekimas į gedimo puslapį
nuspaudus klavišą „DEF“.
10 11

12 13

14 15 16

17

RODYTINAS gedimas
- Patekimas į gedimo puslapį
nuspaudus klavišą „DEF“.

arba

18 19 20
21 22 23

Specialiai tvarkomas
gedimas
- Patekimas į gedimo puslapį
nuspaudus klavišą „DEF“.

24 25
26 27
arba

28 29
30 31

PRIPAŽINTINAS gedimas
- Tiesioginis gedimo puslapio
rodymas.
Šioje diagramoje ekrano puslapiai žymimi
numeriais nuo 1 iki 61, šie numeriai vėl
panaudojami tolesnių puslapių paragrafuose ir
iliustracijose.

32 33 34
35 36 37
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Vizualizacijos ir pardavėjo / nuomotojo
38

39

44

Klavišų „menu“ ir „esc“ naudojimas

MENU : - PIN kodas neaktyvus – Ekrano nustatymo
puslapių rodymas.
- PIN kodas aktyvus – Nustatymo,
eksploatacinės priežiūros, variklio meniu
rodymas.
ESC : - Leidžia sugrįžti į ankstesnį submeniu.

40

39

Sistemos
parametrai

45

46

- Parametrų grupės
pasirinkimas (3 puslapiai):
- / + (žemyn)
- Pasirinkimo patvirtinimas:
VALID
- Parametro pasirinkimas (16
parametrų):
- / + (aukštyn)
- Nustatymo keitimas:
- / + (žemyn)

41

47

48 49 50

EKSPLOATACINĖ
PRIEŽIŪRA
- Puslapių slinkimas (8
skaitikliai + nuomos skaitiklis)
- / + (aukštyn ir žemyn)
- Priežiūros skaitiklių
nustatymas iš naujo ir nuomos
skaitiklio nustatymas iš naujo:
VALID (2 kartus)

42

43

VISU IN/
OUT

51

52 53 54
55 56

58

59

60

61

- Įvesčių/išvesčių
vizualizacija:
įvairių elektroninių
komponentų būsenos.
- Ciklinis puslapių
slinkimas (5 puslapiai):
valid

57

Ekrano
nustatymai
- Parametro pasirinkimas
(4 puslapiai):
- / + (aukštyn)
- Nustatymo(ų)
keitimas:
- / + (žemyn)
- Parametro pakeitimas
(tik VALANDOS /
DATOS puslapis):
VALID

PIN
kodas
- PIN KODO puslapio
rodymas:
- / + (žemyn)
- Skaitmenų pasirinkimas
arba „VALID“:
- / + (žemyn)
- Skaitmens
patvirtinimas, perėjimas
prie kito skaitmens ir
viso kodo patvirtinimas:
VALID
0241 : Pardavėjo /
nuomotojo PIN kodas
1000 : Vizualizacijos /
kontrolės PIN kodas

-	Eksploatacinės priežiūros arba
gedimo istorijos vizualizacija:
- Ciklinis puslapių slinkimas (5
puslapiai):
VALID
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Ekrano rodmenys – puslapių aprašymas

Paleidimo puslapiai
1

Pristatymo puslapis

--Įjungiant įtampą, ekrane trumpam pasirodo parengties puslapis, paskui rodomas
parengtinio kaitinimo puslapis.

1

2

2

Parengtinio 	Kaitinimo puslapis

--Kol trunka reguliuojamas parengtinis kaitinimas, rodomas parengtinio kaitinimo
puslapis, ir histograma auga proporcingai praėjusiam kaitinimo laikui.

3

Kontrolės puslapis

3

--Kontrolės laikas, didesnis už parengtinio kaitinimo laiką.

4

Perkėlimo puslapis „CAN“

4

--Sistemos atnaujinimui reikalingas laikas, didesnis už parengtinio kaitinimo laiką.
PASTABA: šis puslapis sistemingai nerodomas.
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5

Parengtinio kaitinimo pabaigos puslapis („OK“)

--Pasibaigus parengtinio kaitinimo laikui (histograma pilna) ir jei sistema
nesusidūrė su problema, atsiranda užrašas „OK“, paskui rodomas vienas iš
darbo puslapių (6, 7, 8 arba 9).
5
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Darbo puslapiai

6
7

Darbo iš bazės puslapis (nėra jokio gedimo)
Darbo iš bazės puslapis (nėra jokio gedimo)

1, 2 ir 3 greičių, kurie atitinka pečių pakėlimo arba nuleidimo greičius iš lopšio,
pasirinkimas:
1 – Mažas greitis
2 – Vidutinis greitis
3 – Didelis greitis

6

7

PASTABA: Greitis iš bazės yra visada 2 greitis. Kai sistemoje nėra jokio gedimo
arba eksploatacinės priežiūros simbolio, rodomas tik darbo valandų
skaitiklis.

8

Darbo iš bazės puslapis – ŽEMAS dyzelino LYGIS

8

Mirksi degalų siurblio simbolis.
PASTABA: Ši būsena netrukdo naudoti mašinos.
Atliekant pildymą, mirksi siurblio simbolis.
Kai lygis stabilizuojasi, siurblio simbolis nustoja mirksėti.

9

Darbo iš bazės puslapis – Nustatytas eksploatacinės
priežiūros gedimas

9

Mirksi plokščio rakto simbolis.
PASTABA: šie gedimai nereikalauja būti rodomi ar paslepiami ir netrukdo
naudoti mašinos.

17

Darbo iš bazės puslapis – Nustatytas rodytinas
gedimas
Mirksi pavojaus trikampis.
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17

DARBAS IŠ BAZĖS – NUSTATYTAS SPECIALIAI TVARKOMAS
GEDIMAS
Tolesniuose puslapiuose, jei nustatyti keli gedimai, jie rodomi vienu metu ir cikliškai
darbo puslapyje.
PASTABA: 28 ir 29 gedimai nereikalauja būti rodomi ar paslepiami ir netrukdo
naudoti mašinos. 30 ir 31 gedimai trukdo užvesti mašiną, juos reikia
išspręsti prieš bandant užvesti.
24

Darbo iš bazės puslapiai – nustatytas skersinio nuolydžio
gedimas

25

Darbo iš bazės puslapiai – nustatytas keltuvo perkrovos
gedimas

24

25

26
26

Darbo iš bazės puslapiai – nustatytas nuoseklumo
gedimas

27

Darbo iš bazės puslapiai – nustatytas paleidimo
gedimas
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27

Gedimo puslapiai
Eksploatacinės priežiūros gedimai
Šie puslapiai rodomi ekrane nuspaudus klavišą
„DEF“ iš 9 darbo puslapio arba nuspaudus klavišą
„VALID“ iš 47 puslapio.

10

11

12

13

14

15

PASTABA: Šie defektai įjungiami likus 10 valandų
iki periodo tarp dviejų eksploatacinės priežiūros
operacijų pabaigos.

10

Gedimo puslapis PRIEŽIŪRA ALYVOS
TUŠTINIMAS

11

Gedimo puslapis PRIEŽIŪRA ALYVOS
FILTRAS

12

Gedimo puslapis PRIEŽIŪRA ORO FILTRAS

13

Gedimo puslapis PRIEŽIŪRA HIDRAULINIS
FILTRAS

14

15

Gedimo puslapis PRIEŽIŪRA
HIDROSTATINIS FILTRAS

Gedimo puslapis PRIEŽIŪRA SUTEPIMAS

16

16

Gedimo puslapis PRIEŽIŪRA MECHANINĖ
KONTROLĖ
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Rodytinas gedimas
Šie puslapiai rodomi ekrane nuspaudus klavišą
„DEF“ iš 17 gedimo puslapio.

18

19

18

19

20

21

22

23

Judėjimo manipuliatoriaus gedimo
puslapis
Apatinių pečių gedimo puslapis

20

Viršutinio peties gedimo puslapis

21

Teleskopo manipuliatoriaus gedimo
puslapis

22

Bokštelio pasukimo manipuliatoriaus
gedimo puslapis

23

Degalų lygio daviklio gedimo puslapis
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Specialiai tvarkomi gedimai
Šie puslapiai rodomi ekrane nuspaudus klavišą „DEF“ iš 24–27 puslapių.
28

28

Skersinio nuolydžio gedimo puslapis

29

Keltuvo perkrovos gedimo puslapis

29

30

30

Nuoseklumo gedimo puslapis

31

Paleidimo gedimo puslapis

31
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Pripažintini gedimai

Šie puslapiai rodomi tiesiogiai ekrane ir reikalauja
pripažinimo nuspaudus klavišą „VALID“.

32

33

33

34

35

36

37

„CAN“ tinklo gedimo puslapis
Variklio vandens temperatūros gedimo
puslapis

34

Variklio alyvos slėgio gedimo puslapis

35

Akumuliatoriaus įkrovos gedimo
puslapis

36

Aukštos/žemos įtampos gedimo
puslapis

37

32

Indukcinių daviklių gedimo puslapis

2-47

Meniu puslapiai
44 meniu puslapis leidžia pasirinkti iš trijų submeniu grupių: Nustatymai,
eksploatacinė priežiūra ir PIN KODAS.

45

46

47

51

58

60

Submeniu grupės keitimas atliekamas nuspaudus viršutinius klavišus „DAUGIAU/
MAŽIAU“ („plus/moins“).
Submeniu pasirinkimas atliekamas nuspaudus apatinius klavišus „DAUGIAU/
MAŽIAU“ ir patvirtinamas nuspaudus klavišą, esantį priešais tekstą „OK“:
„VALID“.
PASTABA: Šis MENIU puslapis matomas tik įvedus PIN kodą.

Nustatymų meniu

Nustatymų meniu
44

leidžia pasiekti šiuos submeniu:

ekrano nustatymai

PASTABA: Užvedant mašiną ir kol neįvestas PIN kodas, ekrano nustatymai yra
vienintelis pasiekiamas meniu. Įvedus PIN kodą, ekrano nustatymai
tampa submeniu.

45

Sistemų parametrai

EKSPLOATACINĖS PRIEŽIŪROS MENIU

Eksploatacinės priežiūros meniu

leidžia pasiekti šiuos submeniu:

47

Techninė priežiūra

51

„VISU in/out“ (įvesčių/išvesčių vizualizacija)

58

Eksploatacinė priežiūra (istorija)

60

istorija Eksploatacinė priežiūra (paskutinių priežiūros
veiksmų vizualizacija)
57

PIN kodo meniu

PIN kodo meniu
57

leidžia pasiekti šiuos submeniu:

PIN kodas

2-48

Nustatymų submeniu
Ekrano nustatymų submeniu
38

Kontrasto puslapis

39

Ekrano parametrų nustatymo iš naujo
puslapis

38

39

40

41

42

43

39 puslapis pasirodo nuspaudus klavišą „VALID“ iš 38
ir 40 puslapių.

40

Šviesumo puslapis

41

VALANDOS/DATOS puslapis

42

PIN KODO puslapis

43

PIN KODO ĮVEDIMO puslapis
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Sistemų parametrų submeniu
Pasirinkimas iš grupių (8 arba 33 priklausomai nuo kodo) atliekamas apatiniais
klavišais „DAUGIAU/MAŽIAU“, po to nuspaudžiant „VALID“.
Parametrų nustatymas atliekamas apatiniais klavišais „daugiau/mažiau”.

46

Duomenų išsaugojimo puslapis

Atsidaro 46 puslapis, ir priklausomai nuo PIN kodo, ekrane atsiranda aštuoni arba
trisdešimt trys puslapiai:
Kodas 0241 – 8 Puslapiai: Parametrų vizualizacija ir keitimas
Maks. greičio nustatymas
Parinktys
Parametrų tvarkymas
Siurblio pasirinkimas
Įvesčių tvarkymas
Parengtinis kaitinimas
Kalba
Eksploatacinės priežiūros periodai
Kodas 1000 – 33 Puslapiai: Parametrų vizualizacija
Maks. greičio nustatymas
Parinktys
Parametrų tvarkymas
avct rexth tvarkymas
Siurblio pasirinkimas
avct sauer tvarkymas
Įvesčių tvarkymas
Išvesčių tvarkymas
Intor konfig.
Gedimų tvarkymas
Saugos tvarkymas
Variklio tvarkymas
Parengtinis kaitinimas
Judėjimo tvarkymas
Apsaugos nuo sustojimo tvarkymas
Matuoklio tvarkymas
Greičio tvarkymas
Debito nustatymas
Krypties tvarkymas
1–2 pečių tvarkymas
Teleskopo tvarkymas
3 peties tvarkymas
Nuolydžio tvarkymas
Švytuoklės tvarkymas
Bokštelio pasukimo tvarkymas
Lopšio pasukimo tvarkymas
Kalba
Laiko nustatymas
Vidiniai duomenys
Eksploatacinės priežiūros nustatymas
Eksploatacinės priežiūros periodai
Ekrano variklis
Ekrano duomenys
2-50
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Eksploatacinės priežiūros submeniu
Eksploatacinės priežiūros skaitiklių submeniu

48

PASTABA: Iškviečiant puslapius 48, 49 ir 50, gali pasirodyti eksploatacinės priežiūros
gedimo puslapis (puslapiai 10–16), žr. dalį: eksploatacinės priežiūros gedimai.
Kodas 1000: Skaitiklių vizualizacija
Kodas 0241: Skaitiklių vizualizacija ir keitimas
48

Eksploatacinės priežiūros skaitiklių puslapis 1/3

49

49

Eksploatacinės priežiūros skaitiklių puslapis 2/3

50

50

Eksploatacinės priežiūros skaitiklių puslapis 3/3
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Submeniu „visu in/out“

52

Puslapis „VISU intor“

52

53

54

55

Bazė, Lopšys, Ekranas
53

Puslapis „VISU OUTTOR“

Bazė, Lopšys

54

Puslapis „VISU INANA“

Manipuliatoriai, UPC Bazė, Degalų matuoklis
55

Puslapis „VISU INHSCE“

Bazė, Lopšys, UPC101 1, UPC101 2

56

Puslapis „VISU OUTANA“, „OUT PWM“

56
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Istorijos submeniu

56
56

ISTORIJOS puslapis

34 gedimai, klasifikuoti pagal kategorijas 25 puslapiuose.

Eksploatacinės priežiūros istorijos submeniu

60

60

Eksploatacinės priežiūros ISTORIJOS puslapis

8 eksploatacinės priežiūros kategorijos su paskutinių 9 priežiūros veiksmų istorija 16
puslapių.
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Keltuvo naudojimas

A

C

TRANSPORTAVIMO
PADĖTIS

JUDĖJIMAS Į
PRIEKĮ

1

B

A

2

JUDĖJIMAS
ATGAL

Prieš paleidžiant keltuvą-lopšį
--Patikrinkite šiuos lygius:
••Šiluminio variklio alyva
••Hidraulinio bako alyva.
••Aušinimo skystis.
68
53
68

Keltuvo paleidimas
--Pasukite užvedimo raktelį į 2 padėtį, kad atsirastų elektros kontaktas.
Užvedant mašiną, lopšyje turi nuskambėti garsinis signalas. Šis garsinis signalas reiškia, kad mašina parengta
naudoti. Priešingu atveju pakartokite paleidimo procedūrą.
--Nuspauskite 2 mygtuką, kad galėtų pasileisti šiluminis variklis.
Nejunkite paleidiklio ilgiau nei 30 sekundžių ir atlikite parengtinį kaitinimą tarp kiekvieno nepavykusio bandymo.

--Kai tik mašina užsiveda, iš karto atleiskite mygtuką ir leiskite varikliui dirbti lėtąja eiga.
Niekada nestumkite ir netraukite keltuvo mėgindami užvesti. Toks veiksmas smarkiai sugadins transmisiją.
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Judėjimas transportavimo režime ir darbo režime
Prieš judėdami ir naudodami mašiną, pašalinkite bokštelio 1 blokavimą (žr. A pav.).
Keltuvas turi du atskirus judėjimo režimus: transportavimo režimą (D pav.) ir darbo
režimą (E pav.) (judėjimo kryptis (C pav.)).
- Transportavimo režimas: keltuvo pečiai nuleistoje padėtyje, švytuoklė gali būti
pakelta iki maksimumo. Šis režimas judėti važiuoti dideliu greičiu ir manevruoti už
mašinos skersinio nuolydžio (Žr. skyrių: „CHARAKTERISTIKOS“) (D pav.).

D
Transportavimo režimas

- Darbo režimas: Vienas arba keli keltuvo pečiai pakelti ir (arba) teleskopas
ištrauktas. Šiame režime perkėlimas vyksta mažu greičiu, įsijungia skersinio
nuolydžio ir perkrovos apsauginiai įtaisai (E pav.).
PASTABA : Norėdami įveikti didelį šlaitą arba važiuoti labai nelygia vietove, turite
naudoti rampos greitį (visa galia su greičio ribojimu iki 2 km/h). Tai
gali būti labai praktiška kai, pavyzdžiui, reikia pasiskolinti privažiavimo
rampą, kad užkeltumėte keltuvą ant sunkvežimio platformos.

Darbo režime, bet koks judėjimas nelygia vietove, nestabilia žeme,
didesniais nei leistinojo skersinio nuolydžio šlaitais
(Žr. skyrių: „CHARAKTERISTIKOS“), galintis apversti arba pažeisti
keltuvo pusiausvyrą, yra DRAUDŽIAMAS.
Kai judama kiškio režimu, bokštelis turi būti keltuvo ašyje.

Prieš vairuodami keltuvą įsitikinkite, kad bokštelis teisingai
nukreiptas į rėmą, taigi važiavimo kryptimi (juoda strėlė ir balta
strėlė).
Didelio šlaito atveju: – lopšyje neturi būti krovinio; naudokite atbulinę
eigą.
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E
Darbo režimas

Transportavimo greičio režimo ir darbo greičio
režimo ribos
Švytuoklė gali keltis arba leistis transportavimo greičio režimu
su įtrauktu teleskopu.

Pakelkite maks. iki 5 cm

Patikslinimai dėl perėjimo iš transportavimo greičio į darbo
greitį:

< 2cm

Teleskopas ištrauktas žemiau 2 cm, apatiniai pečiai ant atramos
(<5 cm pakėlimas); viršijęs kurią nors iš šių verčių, keltuvas
persijungia į darbo režimą.

Pastatymas darbo vietoje ir kėlimas
Keltuvas skirtas dirbti ant plokščio ir horizontalaus paviršiaus, svarbu atlaisvinti erdvę, kur keltuvas turi važiuoti.
- Nuvežkite keltuvą į darbo vietą.
- Jei reikia, pakraukite gabentiną įrangą (ją sudėkite taip, kad netrukdytų naudotojui ir pasirūpinkite, kad ji neiškristų).
- Įlipkite į keltuvą.

Būtina dėvėti apsauginį šalmą ir apsauginius kūno diržus.
--Nuspauskite „mirusio žmogaus“ pedalą ir pradėkite važiuoti link darbo vietos.
PASTABA: Kai keltuvas pakyla nuo rėmo, važiavimas automatiškai persijungia į mažą greitį.
- Galima iki galo pakelti tik švytuoklinį petį, tuo pačiu išlaikant transportavimo greitį.
Atlikdami keltuvo veiksmus (kėlimo, pasukimo ir t.t.), žiūrėkite aplinkui ir virš savęs. Ypač sutelkite dėmesį į elektros
kabelius ir visus objektus, galinčius būti keltuvo judėjimo zonoje.
Susipažinkite su pagalbos ir priežiūros ant žemės punkto ir lopšio įtaisais, aprašytais pirmesniuose
puslapiuose ir ypač įspėjimais, nurodančiais pavojus atliekant tam tikrus veiksmus.

Apsaugos įtaisai
--Kai krautuvas perkrautas, nepertraukiamai įsijungia garsinis vibratorius ir visi judesiai užblokuojami.
••Sprendimas: atlaisvinti.
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Nuleidimas
--Kai darbas baigtas: Įtraukite teleskopą, paskui nuleiskite pečius, kad sugrąžintumėte keltuvą į transportavimo padėtį.
Nuleidimo metu saugokitės ant žemės esančių žmonių.

Keltuvo išjungimas
--Kai keltuvas nenaudojamas, išjunkite elektros tiekimą nustatę raktinį kontaktorių į neutralią padėtį (žr. „2 – raktinis kontaktorius“).
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Keltuvo pakrovimas ir iškrovimas
Prieš pakraudami keltuvą patikrinkite, ar tinkamai taikomi su
transportavimo platforma susiję saugos nurodymai ir įsitikinkite, kad
transporto priemonės vairuotojas informuotas apie keltuvo matmenų
ir masės charakteristikas (Žr. skyrių: „CHARAKTERISTIKOS“).
--Pakraunant ant platformos, keltuvas turi būti transportavimo padėtyje:
• Atsvarai priešais rampą (atsvarai virš keltuvo kreipiamųjų ratų) (Žr. „1
– instrukcijos ir saugos nurodymai”; skyrių „SAUGOS LIPDUKAI“, 1 ir
2 žymos).
••Viršutinis petys ant savo atramos
••Apatinis ir vidurinis pečiai nuleistoje padėtyje
••Teleskopas įtrauktas
••Galima pakelti švytuoklę, kad neliestų žemės, tačiau
nerekomenduojama važiuoti aukštai pakeltu lopšiu, atlikdami manevrus
išlaikykite jį kuo žemesnėje padėtyje (kritimų ar smūgių pavojus, žr. „1
instrukcijos ir saugos nurodymai“; skyrių „Vairavimo instrukcijos“).
••Užblokuokite bokštelį.
••Naudokite rampos greitį
Įsitikinkite, kad platformos matmenys ir apkrovos geba pakankami
keltuvui transportuoti. Taip pat patikrinkite platformos leistinąjį
sąlyčio su žeme slėgį keltuvo atžvilgiu.
Yra pavojus prarasti keltuvo sukibimą (slydimas arba buksavimas),
kai kylama arba leidžiamasi nuo krovos rampų, jei jos šlapios,
purvinos arba sudrėkusios. Todėl būtina apsisaugoti prikabinant
gervę prie mašinos tvirtinimo taškų.

A

Pakrovimas
- Užblokuokite transportavimo platformos ratus, 1 žym. (A pav.).
- Pritvirtinkite krovos rampas prie platformos taip, kad susidarytų kuo mažesnis
kampas keltuvui užkelti.

2
4

pastaba: Mašina pavaizduota su sumažintu apkrovimu (lopšys visiškai
suskleistas) (A pav.).

Keltuvo

suskleidimo procedūra

- Pasukite lopšį į kairę iki galo.
- Pakelkite viršutinį petį.
- Įjunkite lopšio pasvirimo judesį, kad lopšys susiskleistų po viršutiniu pečiu.
- Nuleiskite viršutinį petį atsargiai, kad lopšys neatsitrenktų į žemę.
- Įjunkite lopšio pasvirimo judesį dar kartą, kad lopšys susiskleistų maksimaliai po
viršutiniu pečiu.
- Įjunkite bokštelio pasukimo į dešinę judesį, kad plotis už visko neviršytų rėmo
pločio.

Pritvirtinkite

1

B

3

3

keltuvą

- Pritvirtinkite atramines kaladėles prie platformos, kiekvienos keltuvo padangos
priekyje ir gale, 2 žym. (A pav.).
- Taip pat pritvirtinkite atramines kaladėles prie platformos kiekvienos padangos
vidinėje arba išorinėje pusėje, 3 žym. (A pav.).
- Pritvirtinkite keltuvą prie transportavimo platformos pakankamai tvirtais trosais, 4
žym. (A pav.), priekyje ir gale, prakišant trosus pro stropavimo žiedus, 5 žym. (B
pav.).
Pritaikykite keltuvo-lopšio slinkimo greitį jį valdydami slinkimo
manipuliatoriumi.
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5
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Gelbėjimo procedūra

Šioje dalyje aprašomos taikytinos procedūros ir naudotinos komandos iškilus
problemai (keltuvas sugedo arba žmogus užblokuotas lopšyje), kai keltuvas veikia.
Įsisavinant mašinos veikimą ir paskui reguliariai, šios procedūros eigą privalo
perskaityti ir suprasti operatorius ir visi asmenys, kurių pareigos yra su mašina
susiję veiksmai.

A

A

Sunegalavus naudotojui

1

--Tuo atveju, jei naudotojas sunegaluotų ar negebėtų vairuoti, ant žemės esantis
asmuo gali perimti keltuvo valdymą.
--Vadovaukitės toliau pateiktais nurodymais.
--Nustatykite 1 kontaktorių (A pav.) į A padėtį ir jį laikykite, kad sugrąžintumėte
keltuvo judesių valdymą.
--Nuleiskite keltuvą naudodami bazės komandas.
Saugokitės konstrukcijų ar objektų, galinčių būti keltuve.

B

Nelaimingo įvykio ar gedimo atveju
68
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Elektros gedimas
--Įvykus nelaimingam įvykiui ar gedimui, dėl kurio elektrinio valdymo dėžės
nebeveikia, mašina turi sistemas, leidžiančias rankiniu būdu atlikti visus keltuvo
judesius.

2

--Pakelkite dešinįjį bokštelio gaubtuvą.
--Suimkite valdymo svirtį, žym. 2 (B pav.) ir nustatykite ją ties vienu iš elementų,
kad atliktumėte pageidaujamą judesį (D-E-F-G pav.).

C

Šių operacijų metų sistema nebevaldo:
--Skersinio nuolydžio apsaugos,
--Lopšio perkrovos.

676992

--Norėdami pakelti ir nuleisti apatinius pečius (nustatykite svirtį ties I).
--Nuspauskite mygtuką, žym. 3 (C pav.), kad įjungtumėte avarinį siurblį, ir tuo pat
metu pastumkite svirtį (D pav.) link:

3

••A – apatinių pečių nuleidimas
••B – apatinių pečių pakėlimas

D

I
A
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B

Norėdami ištraukti ir įtraukti teleskopą (nustatykite svirtį ties II).

E

- Nuspauskite mygtuką, žym. 3 (C pav.), kad įjungtumėte avarinį siurblį, ir tuo pat
metu patraukite svirtį (E pav.) link:
••A - teleskopo įtraukimas
••B - teleskopo ištraukimas

II

B

A

F

Norėdami pakelti ir nuleisti viršutinį petį (nustatykite svirtį ties III).
- Nuspauskite mygtuką, žym. 3 (C pav.), kad įjungtumėte avarinį siurblį, ir tuo pat
metu pastumkite svirtį (F pav.) link:
••A - viršutinio peties nuleidimas
••B - viršutinio peties pakėlimas

III

B

A

G

Norėdami pasukti bokštelį arba pakelti ar nuleisti švytuoklę (nustatykite svirtį
ties IV).

IV
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B

H

Norėdami pasukti bokštelį į kairę (nustatykite svirtį ties IV).
- Prisukite 4 vožtuvą (H pav.).

4

- Nuspauskite mygtuką, žym. 3 (C pav.), kad įjungtumėte skirstytuvą, ir tuo
pat metu patraukite svirtį (G pav.) link B.
- Paskui atsukite 4 vožtuvą iki galo be prievartos (H pav.).

I

Norėdami pasukti bokštelį į dešinę (nustatykite svirtį ties IV).
- Prisukite 5 vožtuvą (I pav.).
- Nuspauskite mygtuką, žym. 3 (C pav.), kad įjungtumėte skirstytuvą, ir tuo
pat metu patraukite svirtį (G pav.) link B.

5

- Paskui atsukite 5 vožtuvą iki galo be prievartos (I pav.).

J
Norėdami pakelti švytuoklę (nustatykite svirtį ties IV).
- Prisukite 6 vožtuvą (J pav.).
- Nuspauskite mygtuką, žym. 3 (C pav.), kad įjungtumėte skirstytuvą, ir tuo
pat metu patraukite svirtį (G pav.) link B.
- Paskui atsukite 6 vožtuvą iki galo be prievartos (J pav.).
6

K
Norėdami nuleisti švytuoklę (nustatykite svirtį ties IV).
- Prisukite 7 vožtuvą (K pav.).
- Nuspauskite mygtuką, žym. 3 (C pav.), kad įjungtumėte skirstytuvą, ir tuo
pat metu patraukite svirtį (G pav.) link B.
- Paskui atsukite 7 vožtuvą iki galo be prievartos (K pav.).
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Gedimo

šalinimas iš lopšio

L

--Nuspauskite mygtuką, žym. 6 (L pav.), kad įjungtumėte avarinį siurblį, ir tuo pat
metu naudokite lopšio valdymo įtaisus.
(Žr. skyrių „KONTROLĖS IR VALDYMO ĮTAISAI B – VALDYMO POSTAS
KELTUVE“)

Naudokite tik norėdami sugrįžti ant žemės sugedus šiluminiam
varikliui.

PROPORCINIS
SKIRSTYTUVAS

Apatinių pečių
pakėlimas

Apatinių pečių
nuleidimas

Teleskopo
ištraukimas

Teleskopo
įtraukimas

Viršutinio peties
nuleidimas

Viršutinio peties
pakėlimas

Bokštelio pasukimas
į dešinę/kairę ir
švytuoklės pakėlimas/
nuleidimas
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A5

M1

B5
B4

FUNKCINIS BLOKAS

A3

B3
M

A5

M1

B5

B2

Lopšio
pasukimas

B4

B1

A3

A1

Bokštelio
pasukimas

B3
M

Kryptis

Švytuoklės
pakėlimas

B2

Pakreipimo
nuolydis

A1

B

5

B4

B1

M1

A5

Lopšio
pasukimas
A4

Bokštelio
pasukimas

A

3

B
A2
B2

5

M1

Kryptis
A5

B4

Švytuoklės
nuleidimas
A1

A4

B1

A

3

A2
B2
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Iškrovimo
nuolydis

